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زائريين مية لد ال  شـر اآجـر
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  شكر وتقدير
شكر  أقف وقفة أنْ يف إجناز هذا البحث املتواضع علي هللا ـ سبحانه وتعاىل ـاوفقين  بعد أنْ    

املختار بوعناين أستاذ اللغويات والتراث اجلزائري بصفة خاصة : وعرفان إىل أستاذي املشرف الدكتور
رائه النربة فجزاه فاق جهده واجبات املشرف فقد بصرين بتوجيهاته السديدة وآجبامعة وهران، لقد 

وميثل تارخيا طويال يف اجلهاد  ،نحد أعالم اللغة العربية املعاصريوأ .غايته ومبتغاهه غاهللا خري اجلزاء وبلّ
 جملة، ووحتت رايتها تعليما وتأليفا وحتقيقا ومشاركة فعالة  يف أوجه النشاط املعريف، يف سبيل العربية

صفية مطهري : ة الدكتورةستاذمكي درار، واأل: الدكتور ستاذاأل :زميليه القلم اليت يصدرها مع
     .بقسم اللغة العربية وآداا جبامعة ـ السانية ـ وهران حسبنا دليال

سيما  وال طروحةساعدين يف إجناز هذه األ ناجلزيل إىل كل م الشكرأتقدم ب وال يفوتين أنْ    
عبد احلكيم  العاملني يف مكتبة قسم اللغة العربية جبامعة حسيبة بن بوعلي ـ بالشلف ـ  واالبن

 نا أحتجت إليه ممبيوسف بن نافلة الذي أمدين  :الدكتور الذي كتب الرسالة على احلاسوب، و
  . ، فجزى اهللا اجلميع كل خريمصادر ومراجع
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W          

  ةمقدم
    تعحتتوي من ؛ ذلك ملا عها شأنا على مر العصور واألزمنة، وأرفاللغة العربية من أجل اللغات د

ذلك  كانت حمل اهتمام العلماء وأساطني الفكر اللغوي، وخري دليل على ؛علوم قيمة ومباحث عظيمة
  .ى حمل دراسة من طرف العرب والعجمفه ،واملعلقات بصفة خاصةالشعر القدمي بصفة عامة، 

لقد كانت اللغة العربية طيعة على ألسنة أهلها حيث كانوا يرفعون املرفوعات وينصبون املنصوبات    
  . ويكسرون ارورات ملّا كانت السليقة العربية سليمة للمتكلمني

مع فساد و للفطرة اإلنسانية تهمومالءاإلسالم ودخول األعاجم فيه أفواجا لسماحته  وبانتشار   
. آيل إىل إفساد اللغة وضياع الديناألمر  ؛ فتنبه أولو األبصار إىل أنَّاللحنانتشر  العربية السليقة

تدوين اللغة ث األول على ، فاللحن الباعنقمة ونعمة؛ فالنقمة ولّدت النعمة: فاللحن سالح ذو حدين
  .علم النحو ، وعلى استنباط قواعدالعربية

أصبح علما مدونا له  نْواستحوذ النحو العريب على قدر كبري من جهود العلماء منذ نشأته إىل أَ   
  .مصنفاته ومؤلفاته اليت تشكل مساحة كبرية من حجم املكتبة العربية

    وميبجهود العلماء اهلامة اليت قُدمت للنحو العر ن توجه علماؤنا إىل حبل ر قواعده وتدوينهاص ،
  : اختذت أشكاال متعددة من املعاجلة الصادقة منهم

  .يف مؤلفه الكتاب) هـ183ت (سيبويه 
  .يف كتابه غريب القرآن) هـ214ت (األصمعي و
  .يف مؤلفه املقتضب) هـ271ت ( ربد املو

العلمي إليها فظهر فيها علماء أجالء اشتهروا يف علم وملَّا فتحت بالد املغرب العريب امتد النشاط    
 ن، فمأمهية، ومكانة عظيمة علية، صنعت فيه التصانيف، وأُلِّفت فيه التآليف ولما للنحو من، نحوال

  .ه أوراقاًوجزٍ كان كتابم ن، وممتوسط غيثُ فوائده أصبح مدراراً ن، وممكثرٍ جعل كتابه أسفاراً
  :بني تلك املتون املختصرة، والكتب احملررة املشتهرة، كتاب وكان من

  .)الْمقَدمة اآلجرومية(

  :أعالم اجلزائر اآلتية لدىشروحاا  ن، وكان مفق العلماء إِىل شرحها وتدريسهاومن ثَم ط
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حتقيق الطالب عبد ) هـ771ت (الشريف التلمساين ، أليب يعلىالدرة النحوية على شرح اآلجرومية )1
رسالة ( م2010: سنةـ  جبامعة وهران ـ السانية املختار بوعناين : د/وإشراف األستاذالقادر ياشي 

  .)ماجستري

: د/، وإشراف األستاذبوعناينالسعاد أمنة : حتقيق ودراسة) هـ873ت (شرح اآلجرومية للبجائي )2
    .الشرح الكبري) رسالة ماجستري(1998:امعة وهران، سنة جب بكر ي عبد الكرمي،

مكتبة جامعة امللك سعود،  االنترنت، موقع )هـ873ت (خمطوط شرح اآلجرومية للبجائي )  3
  .، الشرح الصغري5707: قسم املخطوطات رقم

: دراسة وحتقيق) هـ936ت (حممد بن حممد بن علي الصباغ ،الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية) 4
رسالة (م2005/2006: امعة اجلزائر سنةجب الشريفمريبعي  :د/راف األستاذوإش ،عطية هزرشي

  .)ماجستري
حممد : دراسة وحتقيق) ـه963ت (الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية، أمحد بن آقد الصنهاجي ) 5

  ).رسالة ماجستري(م2008/2009:امعة الشلف سنةجبأمحد عزوز : د/اذوإشراف األست ،مشاينابن 
علي بوشاقور، : حقائق على اآلجرومية، حممد بن أمحد املكىن ابن شعيب، حتقيق ودراسة) 6

  ).رسالة ماجستري(م 2002/2003: امعة وهران سنةجباملختار بوعناين : د/وإشراف األستاذ
حتقيق )  هـ1102ت (سم الغرداوي املصعيب بن أيب القااالقاسم بن حيىي  وشرح اآلجرومية، أب)  7

عة قاصدي مرباح أمحد جاليلي، جبام: د/من إعداد الطالب يوسف خنفر، وإشراف األستاذ، ودراسة
 ). رسالة ماجستري( م2010ورقلة، سنة 

 قيقحت) هـ1214ت (حممد بن يوسف أطفيش أل سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم) 8
جامعة وهران  املختار بوعناين،: د/رشيد حيدرة، وإشراف األستاذ: الطالب ودراسة

   .)رسالة ماجستري(م 2012/2013:سنة
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، )هـ1388ت( الشيخ حممد بن بادي الكنيت مقدم العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم،) 9
امعة اجلزائر جب مريبعي الشريف :د/وإشراف األستاذالصديق حاج حممد، : حتقيق ودراسة

   ).رسالة ماجستري(م 2005/ 2004:سنة
، )م2009 هـ ـ1430ت (، حممد باي بلعامل املفهوم شرح على اللؤلؤ املنظومكفاية ) 10

  .مطبعة عمار قريف ـ باتنة ـ

باي بلعامل حممد خمطوط عون القيوم على كشف الغموم يف نظم مقدمة ابن آجروم، للشيخ ) 11
   .كتبيتاملختار بوعناين، ونسخة مصورة مب: ، خمطوط مصور يف خزانة األستاذ الدكتور )م2009ت(

واعتمادا على هذه الشروح لآلجرومية لدى العلماء اجلزائريني ارتأيت أن يكون عنوان رساليت 
  :للدكتوراه هو

  ـ دراسة يف املنهج واحملتوى ـ نيشـرح اآلجـرومية لدى اجلزائري
  .مدخل، وبابني، كل باب يضم فصلني، وخامتة :وقد جاءت خطة حبثي على النحو اآليت

  آلجروميةدراسة يف منهج شرح اجلزائريني ل :املوسوم بـ: فالباب األول
  :وقسمته إىل فصلني، الفصل األول حتت عنوان

  . منهج عرض املسائل النحوية يف شرح اآلجرومية لدى اجلزائرينيـ 
  :هذا الفصل ما يأيت موألَ

  ـ التنظيم والتبويب
  شرح اصطالحيوب ـ . أـ شرح لغوي: الشرحوـ 
  الترميزوـ 
  اإلعرابوـ 
  التعليميةوـ 

  ـ اخلطاب املباشر  1: أ ـ احملاورة          
                         2 ـ طريقة قلت وقلت  

  : ب ـ التمثيل         
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   ـ البساطة يف املعىن واملبىن1                        
  ألة الواحدةـ تتابع املثال مع غريه من الشواهد حول املس 2                        

  تباع الطريقة القياسيةت ـ ا          
  ـ التعليل ث          
  ـ االختصار ج          
ا الفصل الثاين فَـ أموسمنهج االستشهاد واالستدالل يف شرح اآلجرومية لدى اجلزائريني: بـ م 

وحتدثت فيه عن:  
  ـ القرآن الكرمي

  القراءاتوـ 
  احلديث النبوي الشريفو ـ

  أ ـ الشعر، ب ـ النثر: كالم العربوـ 
  نحويةاملذاهب الوـ 
  راء العلماءآوـ 
  املنظوماتوـ 

  دراسة يف حمتوى شرح اآلجرومية لدى اجلزائريني: الباب الثاين املوسوم بـ
  :م بـساألول و: فصلني  مضو

   حمتوى املوضوعات النحوية يف شرح اآلجرومية لدى اجلزائرينيـ 
  :املباحث اآلتيةحتوي على وا
  ـ الكالم1
  باب اإلعرابوـ 2
  معرفة عالمات اإلعراب  بابوـ 3
   باب األفعالوـ 4
   باب مرفوعات األمساءوـ 5
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   باب منصوبات األمساءوـ 6
  ات األمساءضباب حمفووـ  7

      ا الفصل الثاين فجاء حتت عنوانأم :  
   حمتوى املوضوعات من حيث االتفاق واالختالف

  :مها مببحثني ملَوأَ
  توىيف احمل االتفاق ـ

  توىاحمل يف االختالفوـ 
  :املبحث األول ضم املسائل اآلتية

  ـ متاثل العناوين
  واالصطالحيذكر التعريف اللغوي وـ 
  االتفاق على الشواهدوـ 

  الشاهد القرآين       
  . الشاهد من احلديث النبوي الشريفو       

  الشاهد الشعريو       
  الشاهد من النظمو       

  :املبحث الثاين جاء حتت عنوانو
  توىاحمل يف االختالف

  :وضم املسائل اآلتية
  ـ االختالف يف املقدمة

  االختالف يف األبوابوـ 
  االختالف يف الفصولوـ 
  يف املسائل النحوية االختالفو ـ

.  

.  

.  
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 أسباب اختيار املوضوع

يسد فراغا كبريا يف  ـ  دراسة يف املنهج واحملتوىشرح اآلجرومية لدى العلماء اجلزائريني ـ     
وقد كان الدافع إىل اختيار املوضوع ، املكتبة العربية، ويظهر كدرة متأللئة يف التراث النحوي العريب

 :األسباب اآلتية

بن حيىي شرح المية األفعال حملمد  :موضوع ـ لقد كانت رساليت يف شهادة املاجستري حتت 1
ح يل الباب تفَن مشروع الدراسات الصرفية يف التراث اجلزائري فَم، ض)هـ744ت (البجائي 

  . ألكمل ما أنتجه اجلزائريون
على معامل منهجه  ، والوقوفوي اجلزائري لشروح منت اآلجروميةحتديد طبيعة التصنيف اللغـ  2

  .وحمتواه
  .والعربيةتثمني جهود العلماء اجلزائريني، وإثراء املكتبة اجلزائرية ـ  3
  .االهتمام بالتراث اجلزائري الذي ميثل حلقة من حلقات التاريخ العريب اإلسالمي الثقايف املنريـ  4
   .ـفيما أعلم  ـ ـ كما أنَّ هذا  املوضوع مل يتناول من طرف اآلخرين 5

  املنهج
شـرح الذي يتناسب و حصائيمعاجلة هذا الطرح حيتاج يف تقديري إىل املنهج اإل نَّإِ    

 اآلجـرومية لدى اجلزائريني ـ دراسة يف املنهج واحملتوى ـ

 الصعوبات

 أجل من الباحث منها يعاين اليت الصعاب من كثري على ينطوي أن حبث، كلّ يف معلوم هو وكما    

 من خيل مل وهذا البحث العلمي، البحث أحب نكل م له يطمح الذي املستوىيف  عمله أن يظهر

 وقد واليسرية بالسهلة تكن مل الظاهرة هذه يف البحث رحلة بأن االعتراف من هنا يل وال بد ذلك،

 ، واحلكمالعربية اللغةب يتعلق املوضوع ألن ذاك .اجلميلني والتحمل والصرب الوقت الطويل، اقتضت

 من التحري والتثبت إىل حتتاج حبيث مبكان الدقة من وهي اهلني، ليس باألمر فيه معينة مسألة على

   .مظانه يف ذلك
.  
.  
.  
.  
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املختار  :الدكتور األستاذ املشرف أستاذي إىل واالمتنان الشكر آيات بعميق أتوجه وختاماً    
 فقد الدقيقة، العلمية بالقراءة منه حظيت إذ ؛مشكورا ةطروحاأل هذه على الذي أشرف بوعناين

 هذا إجناز يف الواضح األثر القيمة ومالحظاته لتوجيهاته وكانت ،الكثري وقته وجهده منحين من

أسأل  كما ة،ميلاجل اللغة خدمةً هلذه والعافية الصحة ومينحه عمره، يف له يبارك أن لأأس البحث، فاهللا
  .اجلزاء خري لذَب ما على هجيازي أنْ اهللا

 هذا تقومي فضل يف عظيم هلم سيكون الذين املناقشة نةجل أعضاء للسادة اجلزيل بالشكر أتقدم كما    

مجيل  مجيعاً مين فلهم البحث هذا جنازإ على أعانين نم كل ىلوإ خري، كلَّ اهللا فجزاهم البحث،
  . وامتناين شكري

 فيه تقْفِّو افم، القاصر اجتهادي إليه وصل ما قدمت أنين وحسيب إليه، أصل أنْ استطعت ما هذا    

 ،الكرمي لوجهه خالصاً العمل هذا جيعل أنْ لأأس واهللا نفسي، فمن أخطأت اوم وحده، من اهللا فهو
 النفع به حيقق نْوأَ والقبول، والتوفيق النجاح بعدهماو البحث هذا يف يل يكتب أنْ ضرعتأ وإليه

 .لسميع الدعاء ريب إنَّ املرجو،
  :مالحظة

   .اعتمدت يف القرآن الكرمي على رواية حفصـ 1

مة ئن معلوماته يف اهلامش، وإمنا تركت ذلك يف قااملصدر ألول مرة ال أدوـ عند استعمال  2
  . املصادر واملراجع

  .التعريف أمهلت يف قائمة املصادر واملراجع" ال"علما بأن ـ  3

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.�

  هـ1434ر��
ن 29:ا�ر��
ء ا����                            
 

�ا�� �ـ      � م2013/ 07/08ا�



0 
 

    
.  
.  
.  

  لمدخ
  شراح اجلزائريني ملنت اآلجرومية /أ :أوال
  اجلزائريني ملنت اآلجرومية ناظمو/ ب    

  آلجروميةاملنت ) املغاربة واألندلسيني( شراح املغاربة  /أ :ثانيا

  ناظمو اآلجرومية من املغاربة/ب    

 آلجروميةاملنت شراح املشارقة /أ�:ثالثا

  املشارقةناظمو اآلجرومية من / ب  
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سبيل األحكام  تعلمها من الديانة، إذ أنّ ، واإلقبال علىاللغة العربية خري اللغات واأللسنة إنّ      
  .)1(من معرفة العلوم املتعلقة ذا اللسان وهي بلغة العرب فال بد الشرعية كلها من الكتاب والسنة،

السليقة العربية، وأصحاب ملكة لسانية، ال يتطرق إليه اللحن، إال لقد كان صدر اإلسالم جمبوال على 
وخالط العرب غري جنسهم من الفرس والروم وغريهم من األمم األخرى،  ارفتحت األمص أنْ

فامتزجت األلسنة وتداخلت اللغات انتشر اللحن يف اللغة العربية، فتنبألمر آيل ا أولو األبصار إىل أنّ ه
  .وضياع الدين غة العربيةإىل فساد الل

 808ت(يقول ابن خلدون جبهله اإلخالل بالتفاهم،  إذْ ؛لقد كان علم النحو من أهم علوم اللغة    
أصول املقاصد  نيبتبه ت إذْ ؛األهم املقدم منها هو النحو إنّ« :يف شأن النحو) م1406ـ  هـ

ا للنحو من ولم .)2(»بالداللة، فيعرف الفاعل من املفعول واملبتدأ من اخلرب، ولواله جلهل أصل اإلفادة
متوسط غيث فوائده أصبح  نه أسفارا، ومل كتابعكثر جم نفيه التآليف، فم تفَ، ألِّمكانة عظيمة

مدرارا، ومموجز كان كتابه أوراقا ن .  
وكان ماملقدمة اآلجرومية( بني املتون املختصرة كتاب ن(.  

  شراح اجلزائريني ملنت اآلجرومية /أ :أوال
ة، واألصل األصيل من أصول اللغة العربية هو علم النحو، وأمهيته ملا مكانة اللغة العربية العلي إنّ    

عالم اجلزائريني الذين شرحوا لأل التآليفاللسان والقلم، ومن : يترتب على ذلك من استقامة اللسانني
  :اآلجرومية هممنت 

حتقيق ) هـ771ت (  )3(الشريف التلمساين رومية أليب يعلىاجل شرح النحوية على الدرة) 1
ـ  جبامعة وهران ـ السانية املختار بوعناين : د/وإشراف األستاذ ،الطالب عبد القادر ياشي

  .)رسالة ماجستري( م2010:سنة

، وإشراف بوعناينالمنة سعاد آ: حتقيق ودراسة) هـ873ت ( )4(للبجائي شرح اآلجرومية) 2
 .الشرح الكبري) ماجستريرسالة (1998امعة وهران، سنة جب بكر ي عبد الكرمي: د/األستاذ

 

                                                 
  . 603يراجع مقدمة ابن خلدون ص  ) 1
   . 603مقدمة ابن خلدون ص   ) 2
  .    177م، ص 2010ـ 2009جع جملة القلم العدد اخلاص اير ) 3
  .84، واملصنفات اللغوية لألعالم اجلزائرية عرب القرون ص 2/1797يراجع كشف الظنون  ) 4
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، موقع األنترنت مكتبة جامعة امللك سعود، )هـ873ت (خمطوط شرح اآلجرومية للبجائي ) 3 
  .)1(الصغري ، الشرح5707: قسم املخطوطات رقم

دراسة ) هـ936ت ( ي الصباغ، حممد بن حممد بن عل)2( الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية) 4
: امعة اجلزائر سنةجب مريبعي الشريف، :د/األستاذوإشراف  عطية هزرشي، :وحتقيق

  .)رسالة ماجستري(م2005/2006
  حممد: دراسة وحتقيق) هـ963ت (الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية، أمحد بن آقد الصنهاجي ) 5

  ).رسالة ماجستري(م 2008/2009امعة الشلف سنة جب أمحد عزوز،: د/وإشراف األستاذمشاين،  ابن
املالكي  شرح الشيخ أيب احلسن علي بن عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن السراج األنصاري )6

  .)3(هـ1057رضي، املتوىف سنة مث اجلزائري، الفقيه األصويل احملدث املنطقي الفالسجلماسي 
علي بوشاقور، : حقائق على اآلجرومية، حممد بن أمحد املكىن ابن شعيب، حتقيق ودراسة) 7
   .)4()رسالة ماجستري(م 2002/2003: جامعة وهران سنة ،املختار بوعناين: د/شراف األستاذوإ
  .وجيزشرح ) هـ1073ت( )5(القسنطيين لفكونعبد الكرمي اشرح اآلجرومية ل) 8
 )هـ1102ت (بن أيب القاسم الغرداوي املصعيب اتأليف أيب القاسم بن حيىي  شرح اآلجرومية، )9

أمحد جاليلي، جبامعة قاصدي : د/حتقيق ودراسة، من إعداد الطالب يوسف خنفر، وإشراف األستاذ
 ). رسالة ماجستري(م، 2010مرباح ورقلة، سنة 

  .)6(له شرح مساه الدليل على اآلجرومية) هـ1242 ت(الرمحوين حممد الصاحل بن سليمان ) 10
، له شرح )هـ1251ت( أمحد الطيب بن حممد الصاحل سليمان العيساوي الزواوي) الزواوي) (11

  .)7( مفيد الطلبة:على اآلجرومية مساه 

                                                 
ت (، نسخة مصورة مبكتبيت، وشرح اآلجرومية الصغري للبجائي 5707: يراجع موقع األنترنت مكتبة جامعة امللك سعود، قسم املخطوطات رقم ) 1

لبجائي شرح اآلجرومية الصغري لوتابع  ،311م ص 2010، شهر أوت 15لة القلم العدد املختار بوعناين، جم: ، حتقيق ودراسة الدكتور)هـ837
    .356ا جامعة وهران، ص، قسم اللغة العربية وآدام2011شهر يناير 18ة القلم العدد ، جملاملختار بوعناين: د.اسة أحتقيق ودر

  . 84يراجع املصنفات اللغوية لألعالم اجلزائريني عرب القرون ص  ) 2
  . 1/756يراجع هدية العارفني ) 3
  .  84قرون ص املصنفات اللغوية لألعالم اجلزائريني عرب ال يراجع ) 4
  . 84ص  املرجع السابق يراجع ) 5
  . 152يراجع معجم أعالم اجلزائر ص  ) 6
  . 187، وحقائق على اآلجرومية ص 24يراجع معجم أعالم اجلزائر ص ) 7
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 قيقحت) هـ1214ت (حممد بن يوسف أطفيش أل سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم) 12
جامعة وهران  ،املختار بوعناين: د/شراف األستاذرشيد حيدرة، وإ :الطالب ،ودراسة

 .)رسالة ماجستري(م 2012/2013:سنة

، هـ1388ت( مقدم العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم، الشيخ حممد بن بادي الكنيت ) 13
 اجلزائرامعة جب ،مريبعي الشريف:د/راف األستاذوإش الصديق حاج حممد،: حتقيق ودراسة

  .)رسالة ماجستري(م 2005/ 2004:سنة
باي بلعامل حممد ، للشيخ )1(خمطوط عون القيوم على كشف الغموم يف نظم مقدمة ابن آجروم) 14

  .املختار بوعناين، ونسخة مصورة مبكتبيت: ، خمطوط مصور يف خزانة األستاذ الدكتور)م2009ت(
، )م2009 هـ ـ1430ت(حممد باي بلعامل ، )2(كفاية املفهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم)15

  .وهذا ما توصلت إليه من شراح اآلجرومية ،مطبعة عمار قريف ـ باتنة ـ
  اجلزائريني ملنت اآلجرومية ناظمو/ ب

  :من الذين نظموا منت اآلجرومية من اجلزائريني وهم    
  . )3(له نظم على اآلجرومية) هـ1298ت ( حممد بن سليمان بن ادريسو ابن ادريسو) 1

منظومات على اآلجرومية له عدة) هـ1160ت (املزمري ابن أب.  
   :ومطلعها :األوىل )2

                 قال ابن أب وأمسه محمأُالْ لِّيف كُ اُهللا***      دأَ ورِمحمد   
  .)4(مقدم العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم :وضع عليها حممد بن بادي الكنيت شرحا مساه وقد

  .)4(آلجروم
 )5(جرومآابن مقدمة على نظم كشف الغموم  :، مساهاالمية يلوواملنظومة الثانية من حبر الط )3

  :مطلعها
  و من علَينا بِالْبيان وأَجملَا***   لَك الْحمد يا إِلَهِي يا من تفَضلَا             

ابن عون القيوم على كشف الغموم يف نظم مقدمة : حممد باي بلعامل شرحا مساهووضع عليها 
  .)6(آجروم

                                                 
  .   526م، ص 2010ـ 2009جملة القلم العدد اخلاص  يراجع ) 1
  106يراجع املصنفات اللغوية لألعالم اجلزائريني عرب القرون ص  ) 2
  . 151يراجع معجم أعالم اجلزائر ص ) 3
  .3يراجع الرحيق املختوم لرتهة احللوم ص ) 4
  .4ص املرجع السابق يراجع ) 5
  .1يراجع خمطوط عون القيوم على كشف الغموم يف نظم مقدمة ابن آجروم ص ) 6
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ابن آجروم، يقول ة احللوم يف نظم مقدمة نزه: ثالثة على مقدمة ابن آجروم  تسمىواملنظومة ال )4
، فحملتين الغرية الدينية واألدبية علماء توات وال غريهم قبلشرح من مل يوجد هلا : حممد باي بلعامل

الرحيق املختوم لرتهة احللوم على نظم مقدمة ابن : أضع شرحا على هاته املنظومة، ومسيته أنْ
  .)1(آجروم

كفاية املفهوم شرح على  :وضع عليها شرحا، ومساه ، وقدحملمد باي بلعاملاللؤلؤ املنظوم منظومة  )5
  .هو كتاب مطبوعمد باي بلعامل و، حم)2(اللؤلؤ املنظوم

  لآلجرومية) املغاربة واألندلسيني( شراح املغاربة  /أ:ثانيا
عنها الطالب  اليت ال يستغىن نظرا ألمهية مقدمة اآلجرومية الصغرية احلجم، العظيمة الفائدة،    
من ، منها قريبها إىل الطلبة قصد االستفادةها وتشرح يفأهل العلم  سنافَت لقدتدىء يف علم النحو، املب

  : هؤالء الشراح املغاربة

، حنوي مشارك يف العلوم شرح الشيخ حممد ابن أيب الفضل بن الصباغ اخلزرجي املكناسي )1
 . )3(هـ750سنة   شهيدا بعد عيد الفطروالعقلية، تويفالنقلية 

  .)4()هـ807ت(شرح يزيد بن عبد الرمحن بن على املكودي النحوي  )2
  .)5()هـ836ت(بن حسن الطولوين  شرح حسن )3

شرحان أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن إمساعيل املغريب األندلسي املالكي املعروف بالراعي  )4ـ 3
املستقل : سماهفهـ، أما األول 853، وتويف يف القاهرة سنة هـ782لنمريي، ولد يف غرناطة سنة ا

ستفادة، عنوان اإلفادة ألخوان اال : فسماه، أما الثاين)6(باملفهومية يف شرح ألفاظ األجرومية
منهما نسخة بدار الكتب الوطنية يف تونس  يوجد ،والشرحان خمطوطان، األول وسيط والثاين بسيط

  . ضمن جمموع 7364برقم 
   .)هـ877ت( )7(شرح أمحد بن عبد السالم) 5

                                                 
 

  .4ختوم لرتهة احللوم صيراجع الرحيق امل ) 1
  .، وكفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم106يراجع املصنفات اللغوية لألعالم اجلزائريني عرب القرون ص  ) 2
  . 11/128يراجع معجم املؤلفني  ) 3
  .   33ح اآلجرومية الكبري للبجائي ص ، وشر2/1796يرجع كشف الطنون  ) 4
  .33، وشرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص 2/1796يراجع كشف الظنون  ) 5
  . 9/54، ومعجم املؤلفني 7/47، واألعالم 2/198، وهدية العارفني 2/1796يراجع كشف الظنون  ) 6
      .33للبجائي ص  يراجع شرح اآلجرومية الكبري ) 7
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 احلسن البسطي ، أيبـ بالفاءـ   الدين علي بن حممد بن حممد بن علي الفرشي شرح الشيخ نور) 6
  .)1(هـ891األندلسي املالكي، نزيل باجة تويف سنة  الشهري بالقلصادي

الرميش، إمام مقام احلنفية شرح الشيخ مشس الدين أيب اد حممد بن حممد بن حممد البخاري ) 7
  ) .)2(ومية يف شرح اآلجرومية وهو مطبوعاملأم:هـ، ومساه 895كة، تويف ا سنة مب
طالب ندى ، حققه ال)هـ899ت (أمحد حممد بن عيسى الربنسي املغريب الفاسي ) زروق) (8

   .)3(الساعي، جامعة أم القرى
العقد اجلوهري  :املعروف بابن احلاج مساها حاشية أيب العباس أمحد بن حممد بن محدون السلمى) 9

بوالق سنة  لى مقدمة ابن آجروم، طبعت مبصر مبطبعةزهري عمن فتح احلي القيوم يف حل شرح األ
  .)4(هـ1315هـ ويف فاس سنة 1219

 :ةشرح أيب احلسن علي ميمون بن أيب احلسني احلسين الفاسي املالكي نزيل دمشق، تويف سن) 10
  .)5( امليمونية يف توحيد اجلرومية :هـ مساه 917

شرح أيب حممد عبد اهللا املدعو بعبيد بن الشيخ أيب الفضل بن حممد عبيد اهللا الفاسى، الفقيه ) 11
  .)6(اجلواهر السنية يف شرح اآلجرومية: النحوي، مساه

  .على شرح الراعي  )7(حاشية العالمة املهر الوزاين) 12
 .)8(طوانتبح األستاذ الكحديل له شرح مطبوع شر) 13

، تويف شرح الشيخ أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عيسى الدمشقي املالكي املعروف بابن املغريب )14
  . )9(األنوار البهية يف حل ألفاظ اآلجرومية :هـ مساه1016يف دمشق سنة 

   .)10(هـ1020: شرح أيب احلسن على بن حممد بركة املغريب املتوىف سنة) 15

                                                 
  . 1/738يراجع هدية العارفني  ) 1
  . 9/98، ومعجم املؤلفني 2/420يراجع إيضاح املكنون  ) 2
  .    1/87يراجع األعالم   ) 3
  .   موضوع الدرر السنية يف دراسة املقدمة اآلجرومية لعلوش www.google.comيراجع موقع األنترنت  ) 4
  . 1/741يراجع هدية العارفني  ) 5
  .1/741يراجع هدية العارفني  ) ) 6
     .  33للبجائي ص  يراجع شرح اآلجرومية الكبري ) 7
  .  187، وحقائق على اآلجرومية ص 21يراجع ذكريات مشاهري رجال املغرب ص  ) 8
  .8/306، ومعجم املؤلفني 1/751، وهدية العارفني2/542يراجع إيضاح املكنون  ) 9

   .   موضوع الدرر السنية يف دراسة املقدمة اآلجرومية لعلوش www.google.comيراجع موقع األنترنت  ) 10
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، وعلى ـه1044هـ وتويف سنة971شرح أيب العباس أمحد بن حممد السوداين، ولد سنة ) 16
شرحه حاشية حملمد املهدي بن حممد بن اخلضر الشريف احلسين العمراين الوزاين املتوىف سنة 

  .)1(هـ1298هـ طبع يف فاس سنة 1342
السنية على ألفاظ الدرر : مساههـ 1086ن مبارك املتوىف بعد سنة شرح الشيخ فضل ب) 17

  . )2( اآلجرومية
الفاسي املرتل، ، السجلماسي األصل  شرح الشيخ أيب الفضل مسعود بن حممد بن مجوع) 18

  . )3(هـ1119، صاحب تصانيف، تويف سنة املالكي املقرئ احملدث الفقيه الصويف
له شرح مساه الفتوحات القدوسية يف ) هـ1224ت( )4(املغريبأمحد بن حممد ) ةابن عجيب( )19

   . شرح اآلجرومية، والكتاب مطبوع
ي وشرح حممد الصاحل بن سليمان بن حممد بن حممد بن الطالب العيسوي الرمحوين، أديب وحن)  20

   .)5(هـ1242هـ وتويف سنة 1152من أهل أمشدالة يف املغرب، ولد سنة 
  .)6(مساه مفيد الطلبةـ  وه1251العيسوي املتوىف سنة شرح أمحد بن حممد ) 21
إضاءة البدر اجللية على مقدمة هـ مساه 1288يب املتوىف بعد سنة اخلري حممد اخلط  شرح أيب) 22

  .)7(اآلجرومية
، من أهل سوس باملغرب، صويف له شعرشرح الشيخ احلبيب بن علي البوسليماين السكرايت، ) 23

  . )8(هـ1352تويف سنة 
تشييد املباين  :املالكي، يقع يف جملد واحد، مساهشرح الشيخ عبد اهللا بن حممد الغماري املغريب  )24

  .)9(لتوضيح ما حوته املقدمة اآلجرومية من احلقائق واملعاين
عصره،  وأديب شرح الشيخ علي بن سامل شطور األندلسي املعروف بالنوري، شيخ تطوان) 25

  .)10(النحوي صاحب التصانيف
                                                 

  . 1/149، ومعجم املؤلفني 2/1796يراجع كشف الظنون  ) 1
  . 8/85يراجع معجم املؤلفني  ) 2
  . 12/230، ومعجم املؤلفني 2/431يراجع هدية العارفني  ) 3
  . 1/71، ومعجم املفسرين 10/32يراجع األعالم   ) 4
  . 10/190، ومعجم املؤلفني 6/136يراجع األعالم  ) 5
  . 1/256يراجع معجم املؤلفني  ) 6
  . 9/268، ومعجم املؤلفني 2/376، وهدية العارفني 1/603يراجع إيضاح املكنون  ) 7
  .  2/166يراجع األعالم  ) 8
  .   شيف دراسة املقدمة اآلجرومية لعلوموضوع الدرر السنية  www.google.comيراجع موقع األنترنت  ) 9

  . 5/14يراجع األعالم  ) 10
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  ناظمو اآلجرومية من املغاربة/ب
  :من الذين نظموا اآلجرومية من املعاربة وهم    
: هـ، ومساه1266بن عبدالقادر بن أمحد التونسي، توىف سنة بن إبراهيم نظم أيب إسحاق ـ 1

  . )1(التحفة الالهية يف نظم اآلجرومية
طبع يف جدة بدار احملمدي بن احلاج القالوي البكري الشنقيطي، نظم حممد  عبد اهللا أمحد ـ 2

 .)2(هـ1419

  شراح املشارقة لآلجرومية�:ثالثا
لقد كانت مقدمة اآلجرومية حمط أنظار املشارقة فبادروا بشرحها وتباروا فيها ومن شراحها      

   :أذكر ما يأيت
  .)3()هـ844ت(شرح شهاب الدين أمحد بن أمحد بن محزة الرملي األنصاري  ) 1
بالنخبة العربية يف حل ألفاظ : مساه :هـ، األول847السالم املولود بـ شرحا حممد عبد ) 2

  .)5( مساه باجلواهر املضيئة يف ألفاظ اآلجرومية :والثاين، )4( األجرومية
املتوىف شرح الشيخ مشس الدين أيب الفضل حممد بن أمحد بن عمر القرايف املصري املالكي سنة ) 3

  .)6(هـ867
  .)هـ883ت ( )7(شرح مشس الدين أيب العزم حممد بن حممد احلالوي املقدسي)  4
شرح الشيخ أمحد بن أمحد بن علي بن زكريا اجلديدي البدراين الشافعي، ولد مبدنة بدران ونشأ ) 5

  . )8(هـ888هـ ويف بعض املصادر 868ا، مث نزل دمياط وكانت وفاته سنة 
يوسف بن علي بن أمحد الدمشقي العاتكي الشهري بالبصروي،  شرح الشيخ عالء الدين علي بن) 6

النفحة الزكية يف شرح املقدمة : هـ مساه905هـ وتويف سنة 842فقيه شافعي حنوي، ولد سنة 
  .)9( اآلجرومية

                                                 
  . 10/190، ومعجم املؤلفني 6/136يراجع األعالم  ) 1
  .   شيف دراسة املقدمة اآلجرومية لعلوموضوع الدرر السنية  www.google.comيراجع موقع األنترنت  ) 2
  . 2/1797يراجع كشف الظنون  ) 3
  .2/1797راجع كشف الظنون ي ) 4
      .2/1797راجع كشف الظنون ي ) 5
  .  2/542يراجع إيضاح املكنون  ) 6
  . 2/1796يراجع كشف الظنون  ) 7
  . 1/132، وهدية العارفني1/152يراجع معجم املؤلفني  ) 8
  . 5/34يراجع  األعالم  ) 9



8 
 

هذا شرح ينتفع به املبتدئ وال : وقال) هـ905ت (شرح خالد بن عبد اهللا األزهري الشافعي ) 7
  .)2(وله كتاب آخر يف إعراب اآلجرومية )1(حيتاج إليه املنتهي

شرح الشيخ مشس الدين أيب اجلود حممد بن أيب الصفا إبراهيم بن علي بن عبد الرحيم األنصاري ) 8
  .)3(هـ907هـ وتويف سنة 845اخلليلي املقدسي الشافعي، ولد سنة 

ولد يف سنة شرح الشيخ حسن بن حسني بن أمحد املصري احلنفي املعروف بابن الطولوين،  )9
  .)4(هـ909هـ وتويف سنة 832

شرح الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن سليمان بن عون الطيي الدمشقي املعروف بربهان ) 10
  .)5(هـ916هـ وفيها تويف سنة 855الدين الشاغوري، كان مفيت احلنفية بدمشق، ولد فيها سنة 

كبري : له شرحان) هـ930ت (الشاذيل شرح أيب احلسن على بن حممد بن علي املالكي )11
  .)6(ومتوسط ومسى املتوسط بالدرر املضيئة

هـ وتويف سنة 847ولد سنة د بن حممد بن حممد بن عبد السالم، شرحان للشيخ أمح)12
هـ مسى أحدمها  النخبة العربية يف حل ألفاظ اآلجرومية ومسى اآلخر  اجلواهر املرضية يف حل 931

   .)7( ألفاظ اآلجرومية

الكي شرحان للشيخ أيب احلسن علي بن حممد بن علي بن خلف بن جربيل املنوىف، واملصري امل) 13
اجلوهرة املعنوية  (فومسه بـ: هـ، له شرحان كبري ومتوسط، أما األول939الشاذيل املتوىف سنة 

    .)8()الدرر املضيئة يف شرح اآلجرومية (: والثاين فومسه بـ) على اآلجرومية

الشيخ مشس الدين حممد بن أمحد املصري الشافعي املعروف باخلطيب الشربيين، املتوىف شرح  )14
  .)9()نور السجية يف حل ألفاظ اآلجرومية( هـ مساه 977سنة 

  .)10(هـ980شرح عبد اهللا بن حممد بن مسعود الدرعي، املتوىف بعد سنة ) 15 

                                                 
  .   2/1796،1797يراجع كشف الطنون  ) 1
  .  2/1792. املرجع السابق يراجع ) 2
  . 2/223يراجع هدية العارفني  ) 3
  . 1/289هدية العارفنيو،  2/1796يراجع كشف الظنون  ) 4
  . 1/95، ومعجم املؤلفني1/66، واألعالم1/25، وهدية العارفني  2/1796يراجع كشف الظنون  ) 5
  .  2/1797يراجع كشف الطنون  ) 6
  . 2/150، ومعجم املؤلفني1/141، وهدية العارفني 2/1796يراجع كشف الظنون  ) 7
  . 5/11، واألعالم1/743، وهدية العارفني 2/541يراجع إيضاح املكنون  ) 8
  . 2/250، وهدية العارفني2/542يراجع إيضاح املكنون  ) 9

  . 4/128 يراجع األعالم ) 10
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د بن أمحد بن محزة األنصاري أمحشرح الشيخ مشس الدين حممد بن شهاب الدين أيب العباس ) 16
هـ وتويف 919ويف املصري الرملي، امللقب بالشافعي الصغري، فقيه صاحب تصانيف، ولد سنة املن

  .)1(هـ1004سنة 
ن علي بن حممد بن حممد ـرح الشيخ علي بن جابر اهللا بن حممد أيب اليمن بن أيب بكر بـش) 17

وي ـالشهري بابن ظهرية، فقيه ومنطقي وحنن أمحد القرشي املخزومي احلنفي ـابن حسني ب
ت السنية يف حل ألفاظ رشف الشربا( هـ وقد جاوز التسعني، مساه 1010اعر، تويف سنة ـشو

   .)2()اآلجرومية
  شرحان للشيخ مشس الدين حممد بن حممد بن حممد املهداوي املالكي املصري األزهري املتوىف  )18
 ،)التحفة اإلنسية يف شرح املقدمة اآلجرومية(، الكبري مساههـ أحدمها كبري واآلخر صغري1020سنة 

    .)3()وائد املهدوية يف شرح اآلجروميةالف( وأما الصغري فسماه 
شرح الشيخ أيب الفتوح سيف الدين بن عطاء اهللا الوفائي الفضايل الشافعي املقرئ، كان شيخ ) 19

  .)4()على ألفاظ املقدمةاحلواشي احملكمة (هـ مساه 1020القراء مبصر، تويف سنة 
شرح الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاين املالكي املصري، املتكلم الفقيه  )20

  . )5()توضيح ألفاظ اآلجرومية: مساه ،)هـ1041ت (توحيد، ، صاحب جوهرة الاألصويل احملدث
الشافعي احلليب مث القاهري، علي بن عمر بن برهان الدين إبراهيم بن أمحد شرح الشيخ علي ) 21

  .)6()التحفة السنية يف شرح اآلجرومية (هـ ومساه 1044ملشهورة، تويف سنة صاحب السرية ا
شرح الشيخ حممد بن يوسف بن أمحد بن علي البدري الدجاين القشاشي، القدسي األصل، ) 22

الصوفية، وله شرح هـ سلك يف شرحه هذا طريق 1044املدين املولد، الصويف النحوي، تويف سنة 
  .)7(على احلكم العطائية

هـ وتويف 1004شرح الشيخ حممد بن عبد املنعم الطائفي الشافعي الفقيه النحوي، ولد سنة ) 23
  .)8(هـ1052مبكة سنة 

                                                 
  .  2/261يراجع هدية العارفني  ) 1
  . 7/50، ومعجم املؤلفني 1/751، وهدية العارفني2/542يراجع إيضاح املكنون  ) 2
  . 11/304املؤلفني ، ومعجم7/62، واألعالم1/243، وإيضاح املكنون 2/268يراجع هدية العارفني ) 3
  . 3/149، واألعالم 1/413، وهدية العارفني  2/1796يراجع كشف الظنون ) 4
  . 2/ 1، ومعجم املؤلفني 1/30يراجع هدية العارفني ) 5
  .2/ 1، ومعجم املؤلفني 1/30يراجع هدية العارفني ) 6
  .  2/278يراجع هدية العرافني  ) 7
  .  10/260معجم املؤلفني يراجع   ) 8
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من شرح الشيخ أيب السعود بن علي الزين املكي املالكي املعروف بالقسطالين نسبة إىل قرية ) 24
  .)1(هـ1053أعمال دمياط، تويف سنة 

محد األسدي العريشي اليمين مث املكي الشافعي الفقيه النحوي، تويف مبكة بن أشرح الشيخ حممد ) 25
  .)2(هـ وهو شرح خمتصر1060سنة 
شرح الشيخ فائد بن مبارك األبياري املصري األزهري، من فقهاء احلنفية، عامل بالسرية  )26

  .)3(هـ1063يف األزهرية، وتويف بعد سنة  هواحلديث، صاحب تصانيف، وشرحه خمطوط خبط
حممد بن عبد الكرمي بن عيسى بن أمحد بن نعمة اهللا بن علي احلليب الترماين  شرح الشيخ) 27

هـ 1198األزهري الشافعي، فقيه أديب حنوي منطقي، ولد يف ترمانني إحدى قرى حلب سنة 
   .)4(هـ1250وتوىف سنة 

املقاصد الوفية بشرح املقدمة (( شرح الشيخ حممد أمان بن عبد اهللا بن خامتة احلبشي، مساه ) 28
  . هـ1385، وقد طبع بالقاهرة يف مطبعة االستقامة سنة ))اآلجرومية

أبو الريش عبد احلميد بن خالد بن سرحان  ،الوايف يف شرح وبيان معاين منت املقدمة اآلجرومية) 29
   . م2004/ هـ1/1424:والتوزيع، طمطبعة غراس لنشر 

من أعمال شرح أيب السعود بن علي الزين املكي املالكي املعروف بالقسطالين نسبة إىل قرية ) 30
  . )5(هـ1036دمياط، توىف سنة 

 1044شرح علي بن برهان الدين إبراهيم بن أمحد علي بن عمر الشافعي احلليب املتوىف سنة ) 31
   .)6(شرح اجلروميةومساه التحفة السنية يف 

شرح علي بن أمحد احلرفوشي احلريري الشيعي الشامي الكركي العاملي، أصويل فقيه حنوي  )32
  .)7(هـ1059، متوىف سنة الآللئ  السنية يف شرح اآلجرومية :شاعر أديب، مساه

، هـ1073توىف يف حدود سنة  ،شرح حممد بن عامر احلكيم النحوي املعروف بابن عامر )33
  .)8(الفتوحات اإلهلية يف شرح اآلجرومية، وهو مطبوع :ومساه

                                                 
  .  1/30يراجع هدية العارفني  ) 1
  .6/11، واألعالم 2/284يراجع هدية العارفني  ) 2
  . 5/125يراجع األعالم  ) 3
  .5/125املرجع السابق يراجع ) 4
  .  1/242يراجع هدية العارفني ) 5
  . 1/755يراجع هدية العارفني ) 6
  . 6/294، واألعالم 2/398يراجع إيضاح املكنون  ) 7
  . 2/289يراجع هدية العارفني ) 8
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الدرة  :هـ، ومساه1101رة سنة اهشرح عبد اهللا اخلراشي املصري املالكي، املتوىف يف الق )34
  .)1(السنية على حل ألفاظ اآلجرومية وهو مطبوع

سنة شرح أيب اإلكرام حممد بن عمر بن قاسم بن إمساعيل املصري الشافعي، املتوىف  )35
    .)2(التحفة البهية يف إعراب اآلجرومية :هـ، ومساه1111

  .)3(هـ بلبنان 1155شرح أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد األوسي، املتوىف سنة  )36
  .)4(هـ1170شرح حسن بن علي بن أمحد األزهري املنطاوي الشافعي، املتوىف مبصر سنة  )37
شرح شهاب الدين أيب العباس أمحد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر اريي القاهري ) 38

  .)5(هـ1181األزهري الشافعي، املتوىف 
هـ، ومساه در الكلم املنظوم 1189شرح أمحد بن رجب بن حممد البقري املصري املتوىف سنة  )39

  . )6( بن آجروماحبل كتاب 
حوي شرح أيب الفتوح حممد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الغزي احلنفي الن )40

  . )7(هـ1196األديب توىف بغزة سنة 
هـ، مساه الكلمات 1212شرح  أيب احلسن علي بن عبد الرب بن علي احلسيين املتوىف سنة ) 41

  .)8(اجللية يف بيان املراد من اآلجرومية
شرح  كمال الدين أيب الفضل حممد بن حممد بن شريف بن حممد بن عبد الرمحن بن زين  )42

مساه العقود اجلوهرية  ،هـ1214العابدين بن زكريا العزي العامري الدمشقي الشافعي، املتوىف سنة 
  . )9( يف حل األلفاظ اآلجرومية

   .)10(هـ، باملدينة املنورة1214سنة أيب الفتح عثمان بن عبد اهللا الدمشقي احلنفي، توىف شرح ) 43
.  

                                                 
  . 2/302يراجع هدية العارفني ) 1
  . 2/307يراجع هدية العارفني ) 2
  . 1/173، وهدية العارفني 2/542يراجع إيضاح املكنون  ) 3
  . 1/298يراجع هدية العارفني ) 4
  . 1/178يراجع هدية العارفني ) 5
  .  1/447يراجع إيضاح املكنون  ) 6
  . 1/660عارفني يراجع هدية ال ) 7
  . 4/298يراجع األعالم  ) 8
  . 2/352يراجع هدية العارفني  ) 9

  .   1/660هدية العارفني  يراجع ) 10
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ومساه التحفة السنية لقراء  ،هـ1229احلليب الشهري باملساخلي، توىف سنة شرح حيىي )44
   .)1(اآلجرومية

شرح حممد بن عبد الكرمي بن عيسى بن أمحد  بن نعمة اهللا بن علي احلليب الترمنيين، املتوىف سنة  )45
  .)2(هـ1250

   .)3()مفيد الطلبة(  :هـ مساه1251العيسوي املتوىف سنة  شرح أمحد بن حممد )46
مريغي، ولد : يب بكر احلتفي الصويف الشهري بـأيب عبد حممد بن عثمان بن أ شرح الشيخ )47

هـ، مساه الفوائد البهية يف حل 1268سنة  ـ حرسها اهللاـ هـ وتويف مبكة 1208بالطائف سنة 
  . )4(ألفاظ اآلجرومية

إضاءة البدر اجللية ( :هـ مساه1288ب املتوىف بعد سنة اخلري حممد رمحة اهللا اخلطيشرح أيب  )48
  .)5()على مقدمة اآلجرومية

هـ وتويف فيها سنة 1240شرح إمساعيل بن صاحل اللبابيدي، ولد يف حلب سنة  )49
  .)6(هـ1290

  .)7(هـ1290شرح إبراهيم بن حممد بن مبارك املتوىف سنة  )50
  .)8(هـ1290خضر بن عابدين، النحوي الشهري باحلكيم الالذقي، وتويف بعد سنة شرح حممد  )51

  .)8(هـ1290
شرح الشيخ أمحد بن زيين دحالن، الشافعي املكي صاحب التصانيف، تويف يف مدينة رسول اهللا  )52

  .)9()تشويق اخلالن على شرح اآلجرومية لزيين دحالن(مساها  هـ،1304صلى اهللا عليه وسلم سنة 
  .)9()دحالن

للشيخ أيب الفتح عبد الفتاح بن عبد القادر بن صاحل الدمشقي اخلطيب الشافعي، ولد شرحان  )53
فة املرضية على مقدمة التح(مها بـأحد يهـ ومس1315هـ وتويف سنة 1250بدمشق سنة 

  .)1()بة الذكية يف حل ألفاظ اآلجروميةفتح الطل(ووسم اآلخر بـ ) اآلجرومية
                                                 

  . 1/660هدية العارفني  يراجع ) 1
  . 10/190يراجع معجم املؤلفني  ) 2
  . 11/256املرجع السابق يراجع ) 3
  . 2/373، وهدية العارفني 452/ 2يراجع إيضاح املكنون  ) 4
  .9/268، ومعجم املؤلفني 2/376، وهدية العرفني 1/603يراجع إيضاح املنكون  ) 5
  . 2/272، ومعجم املؤلفني1/315يراجع األعالم  ) 6
  . 1/95يراجع معجم املؤلفني ) 7
  . 1/95يراجع معجم املؤلفني  ) 8
  . 12/42، ومعجم املؤلفني 1/191 يراجع هدية العارفني ) 9
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هـ، مساه البكورة العربية يف 1341شرح حممد إمساعيل األنصاري الطهطاوي املتوىف بعد سنة  )54
  . هـ1291شرح منت اآلجرومية، وقد طبع يف القاهرة سنة 

من أهل جرجا مبصر، املتوىف  شرح عبد الرمحن بن عبد الرمحن بن حممد السيوطي اجلرجاوي، )55
  .)2(نية على منت اآلجرومية وهو مطبوعهـ، ومساه عوائد الصالة الربا1342سنة 
مفتاح العربية على  : هـ، مساه1376آل مبارك املتوىف سنة بن عبد العزيز  شرح الشيخ فيصل )56

أربع املختصرات النافعة مبصر مبطبعة مصطفى : ة، وقد طبع مع جمموع للمؤلف امسهمنت اآلجرومي
  .)3(هـ1371البايب احلليب سنة 

  .)4(هـ1392الرمحن بن حممد بن قاسم املتوىف سنة شرح الشيخ عبد  )57
التوضيحات اجللية يف شرح املقدمة اآلجرومية  :اهلامشي، ويقع يف جملد واحد، مساه  شرح حممد )58

  . )5(بريوتب بريوت، ويف دارالفكربطبوع يف دار اجلبل وهو م .يف علم النحو
شرح املقدمة اآلجرومية  :يف جملد واحد، مساهل زهوي، ويقع آ اهللا الداين بن منري شرح أيب عبد )59

  .)6(بريوت ، وطبع يف دار املعرفةيف علم النحو
 التحفة البهية بشرح املقدمة اآلجرومية: شرح عبد احلميد هنداوي، يقع يف جملد واحد مساه  )60

  .)7(وطبع يف دار الكتب العلمية بريوت
مبصر يف مطبعة مصطفى البايب احلليب سنة ، وهو مطبوع هاشم بن حممد الشحات شرح الشيخ )61

  .)8(م1979
  .)9(م1979رة سنة اه، وهو مطبوع يف القشرح الشيخ مصطفى السقا  )62
الفتوحات القيومية يف حل وفك معاين  :عبد اهللا األثيويب اهلرري، مساه شرخ الشيخ حممد أمني  ) 63

، وطبع الباكورة اجلنية يف قطاف إعراب اآلجرومية :وله أيضا إعراب هلا مساه . ومباين منت اآلجرومية
  . )1(هـ1406يف مطابع الصفا مبكة سنة 

                                                                                                                                                            

«« 
  . 8/48، ومعجم املؤلفني 1/595يراجع هدية العارفني  ) 1
  . موضوع الدرر السنية يف دراسة املقدمة اآلجرومية لعلوش www.google.comيراجع موقع األنترنت  ) 2
  .املرجع السابقيراجع  ) 3
  .السابقاملرجع يراجع  ) 4
  .املرجع السابقيراجع  ) 5
  . املرجع السابقيراجع  ) 6
  .  املرجع السابقيراجع  ) 7
  .املرجع السابق يراجع ) 8
   . املرجع السابق يراجع ) 9
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. )2(هـ1202شرح العالمة حسن بن علي الكفراوي الشافعي األزهري النحوي، املتوىف سنة ) 64
  :وقد طبع هذا الشرح عدة طبعات منها

امشه حاشية للشيخ هـ، و1291هـ، وسنة 1248ـ، وسنة ه1242أـ طبع يف بوالق سنة 
  . أمحد الدمياطي امسها منحة الكرمي الوهاب وفتح أبواب النحو للطالب

  . صفحة 131، ويقع يف هـ1286عية املعارف املصرية سنة ب ـ طبع يف مطبعة مج
امشه حاشية الشيخ إمساعيل هـ، و1343يب احلليب يف مصر سنة ت ـ طبع يف مطبعة مصطفى البا

  .  هـ1316املتوىف سنة موسى احلامدي بن 
شرح حممد بن داود بن سليمان بن أمحد بن حممد اخلربتاوي البحريي املالكي األزهري، نسبة ) 65
ومساه املواهب العلية من رب الربية . هـ1207، املتوىف سنة  خربتا إحدى قرى البحرية يف مصرإىل

  .)3( إعراب اآلجروميةلية يف ـاآلجرومية ويف بعض املصادر املواهب الع اظـحلل ألف
، فقيه بن عبد اهللا اخلالصي الكاظمي  شرح حممد علي بن عزيز بن حسني بن علي بن إمساعيل )66

  .)4(هـ1326وحنوي، توىف سنة 
شرح : هـ مساه1153مطران دمشق، مات سنة شرح غريغوريس نعمة السرياين الكاثوليكي  )67
  .)5( جرومية للملة النصرانيةاآل

، طبع يف الفرائد السنية يف إيضاح اآلجرومية :هـ مساه1195مات سنة  ع،ابالر شرح جرجس )68
   .)6(م1874بيت الدين سنة 

  .)7(هـ1290شرح حممد خضر بن عابدين، النحوي الشهري باحلكيم الالذقي، تويف بعد سنة  )69
الشافعي، ولد شرحان للشيخ أيب الفتح عبد الفتاح بن عبد القادر بن صاحل الدمشقي اخلطيب  )70

فة املرضية على مقدمة التح:هـ وسم أحدمها بـ 1315ا سنة هـ وتويف1250بدمشق سنة 
  .)8(لبة الذكية يف حل ألفاظ اآلجرميةفتح الط: اآلجرومية ووسم اآلخر بـ

                                                                                                                                                            

«« 
  .املرجع السابق يراجع ) 1
  .  3/259يراجع معجم املؤلفني  ) 2
  .  2/602يراجع إيضاح املكنون  ) 3
  .  شيف دراسة املقدمة اآلجرومية لعلوموضوع الدرر السنية  www.google.comيراجع موقع األنترنت  ) 4
  . 8/39جع إيضاح املكنون  يراجع ) 5
  . 3/119يراجع معجم املؤلفني  ) 6
  . 6/113يراجع األعالم  ) 7
  . 8/48 ومعجم املؤلفني ،1/595 هدية العارفني يراجع ) 8
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.  

.  
املقاصد الوفية بشرح املقدمة : شرح الشيخ حممد أمان بن عبد اهللا بن خامتة احلبشي، مساه) 71

)1(هـ1358ية، وقد طبع بالقاهرة يف مطبعة االستقامة سنة اآلجروم
   

هـ 1393هـ وتويف سنة 1328د سنة ـشرح الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد، ول) 72
هـ، 1353طبع يف مطبعة االستقامة مبصر سنة  )السنية بشرح املقدمة اآلجرومية التحفة: (اهـمس

  .اجلزائرـ، كما طبع بدار اإلمام مالك ب)2( هـ1389وطبع أيضا يف املكتبة التجارية مبصر سنة 
، هـ طبع يف معظم الدول العربية1421: د بن صاحل ا لعثيمني املتوىف سنةشرح اآلجرومية حملم )73

     .م2005هـ ـ 1426اململكة العربية السعودية  وأذكر منها مطبعة الرشد ـ الرياض ـ 
  ناظمو اآلجرومية من املشارقة/ ب

  :وهم من الذين نظموا اآلجرومية من املشارقة    
نظم إبراهيم بن إمساعيل النقيب بن إبراهيم برهان الدين املقدسي النابلسي، توىف سنة  )1

  . )3(هـ803
العلوية يف نظم : هـ، وومسه بـ913شرح علي بن احلسن الصنهوري الشافعي، توىف سنة  )2

  .)4(اآلجرومية
  .)5(الدرة الربهانية :هـ، مساه960نظم برهان الدين املقدسي املتوىف سنة  )3
طبعة دار اإلمام مالك مطبوع مب)هـ989ت(نظم األجرومية لشرف الدين بن حيىي العمريطي) 4

  .م2008هـ 1429:اجلزائر سنةالبليدة 
 نظم حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن مفرج الغزي العامري الدمشقي الشافعي النحوي، )5

  .)6(احللة البهية يف نظم اآلجرومية: ومساه. هـ1061توىف سنة 
 غرر النجوم يف نظم: ومساه  هـ،1130دمشقي املتوىف سنة نظم حممد بن عمر بن عبد القادر ال )6

  .)7(ألفاظ ابن آجروم
                                                 

  .  شيف دراسة املقدمة اآلجرومية لعلوموضوع الدرر السنية  www.google.comيراجع موقع األنترنت  ) 1
  . 7/92يراجع  األعالم  ) 2
  .  1/33يراجع األعالم  ) 3
  .   1/741يراجع هدية العارفني  ) 4
  .   2/1796يراجع كشف الظنون  ) 5
  .  1/418يراجع إيضاح املكنون  ) 6
  .  2/314يراجع هدية العارفني  ) 7
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.  

.  
هـ، 1290بن علي ابن رافع الطهطاوي احلسيين املصري املتوىف سنة نظم رفاعة بك بن بدوي  )7

  .)1(تهايف بوالق قبل وف طبع وقد
هـ، 1340نظم عالء الدين بن علي بن نعمان بن حممود األلوسي البغدادي النحوي، توىف سنة  )8

  . )2(هـ1318بريوت وقد طبع يف املطبعة األدبية يف 
مطبعة  حممد رشاد بن أمحد بن عبد الرمحن البييت السقاف،، قريرات البهية على منت اآلجروميةالت )9

  .م2006هـ  1427، 1 :دار املنهاج للنشر والتوزيع، ط
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  

                                                 
  . 1/370يراجع هدية العارفني  ) 1
  . 2/542يراجع إيضاح املكنون  ) 2
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.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
  
  
.  
.  
.  

  :الباب األول
دراسة يف منهج الشراح اجلزائريني 

  :لآلجرومية
منهج عرض املسائل النحوية يف شروح : ـ الفصل األول        

  اجلزائريني لآلجرومية
منهج االستشهاد واالستدالل يف شروح : ـ الفصل الثاين       

  ةاجلزائريني لآلجرومي
 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
  
.  
.  



18 
 

.  

.  

.  

.  

  :الفصل األول.
  لدى اجلزائريني آلجروميةائل النحوية يف شروح امنهج عرض املس

  ـ التنظيم والتبويب

  ـ الشرح

  ـ الترميز

  ـ اإلعراب

  ـ التعليمية

  ـ اخلطاب املباشر أ       

  ب ـ التمثيل      

  ت ـ اتباع الطريقة القياس     

  ـ التعليل ث     

  ـ االختصار  ج     
.  

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

.  
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ن أمهية علم النحو مكْلغة قومه، وتاهللا عليه وسلم ـ بِغه النيب ـ صلى نزل القرآن بلغة العرب، وبلّ   .
ة حباجة النصوص الشرعية إليه، وخيتلف احلكم الشرعي تبعا لتغري اإلعراب ومقدمة اآلجرومية هي اللبن

  . األوىل يف علم النحو للمبتدئني

  .هانتحتت أبواب وفصول متبعني يف ذلك م جلزائريني انتظمدى اح اآلجرومية لشر إنَّ    
ها ابن آجروم الذي كان فَاستهل الشراح اجلزائريون ملقدمة اآلجرومية مبوضوع الكالم متبعني مؤلِّ

  .عا كتاب سيبويه حيث بدأه بباب علم الكلم من العربيةببدوره مت
ا ً ءدتد على فترة زمنية طويلة ما يقارب سبعة قرون بشرح منت اآلجرومية للعلماء اجلزائريني ام نَّإِ    

ويرجع اهتمام العلماء اجلزائريني  جري حىت القرن اخلامس عشر اهلجري،من القرن الثامن من اهل
ا البوابة األوىل للمبتدئني يف تبشرحها؛ ألوهي مقدمة « :م النحو كما قال صاحب كشف الظنونلُّع

الل اآلجرومية أنفع والبدء باأللويات وكربى أبواب النحو ومسائله خ ،)1(»نافعة للمبتدئني
  .للمتعلمني

لقد اشتهرت اآلجرومية بني الطالب، وانتفع ا الدارسون، وتنوعت عناية العلماء اجلزائريني ا،     
فمنهم من رش َحها، ومنهم من ظَنهام .  

  :ومنظومام اآلتيةولقد اعتمدت يف دراسيت على شروحام     
، حتقيق ودراسة )هـ771ت(الشريف التلمساين ىمية، أليب يعلروالدرة النحوية يف شرح اجل) 1

رسالة  امعة وهران،جب املختار بوعناين،: األستاذ الدكتور فوإشرا عبد القادر ياشي، :الطالب
  .م2010:سنةماجستري 

إشراف سعاد آمنة بوعناين، و: الطالبةحتقيق ودراسة ، )هـ837ت(جرومية للبجائيشرح اآل) 2
  .)الشرح الكبري(م، رسالة ماجستري1998 :امعة وهران سنةجببكري عبد الكرمي، : األستاذ  الدكتور

نترنت مكتبة جامعة امللك سعود قسم موقع األ) هـ837ت (خمطوط شرح اآلجرومية للبجائي) 3
  ). الشرح الصغري( ، 15 ×21، احلجم 22، عدد األوراق 5707املخطوطات رقم 

: الطالب، حتقيق ودراسة )هـ936ت(بن علي الصباغ  الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية، حملمد) 4
م ـ 2005 :امعة اجلزائر سنةجب الشريف مريبعي،: وإشراف األستاذ الدكتور عطية هزرشي،

  .م رسالة ماجستري2006

                                                 
  .  2/1796كشف الظنون  ) 1
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، حتقيق ودراسة )هـ963(د الصنهاجي ، ألمحد بن آقالفتوح القيومية يف شرح اجلرومية) 5
م ـ 2008معة الشلف اجب أمحد عزوز،: الدكتوروإشراف األستاذ  ابن مشاين حممد،: الطالب
  . جستريرسالة ما م2009

 علي بوشاقور،: الطالب حقائق على اآلجرومية حملمد بن أمحد املكىن ابن شعيب، حتقيق ودراسة )6
م رسالة 2003ـ 2002: امعة وهران سنةجب بوعناين،املختار : وإشراف األستاذ الدكتور

  . ماجستري
حتقيق ) هـ1102ت (بن أيب القاسم الغرداوي املصعيب االقاسم بن حيىي  أبو شرح اآلجرومية، )7

أمحد جاليلي، جبامعة قاصدي مرباح : د.يوسف خنفر، وإشراف األستاذ :ودراسة، من إعداد الطالب
 ). رسالة ماجستري(م، 2010ورقلة، سنة 

هـ 1332ت (طفيش أللشيخ أحممد بن يوسف  ،مسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجرومية )8
املختار بوعناين، جامعة وهران سنة .د.إشراف أ رشيد حيدرة،: ودراسة الطالب قيقحت) م1914ـ

  .)رسالة ماجستري(م2013
  :)1(ثالث منظومات املزمري البن أبف أما منظوماا من قبل اجلزائريني    

  :)2(عشرين ومائة وألف من اهلجرة ومطلعها) هـ1120( األوىل نظمها سنة ) 9
  أمحد مورِيف كُلَّ األ اَهللا*** حممد  هب وامسقاَلَ ابن أُ

 )3(مقدم العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم :شرحا مساه الكنيت وقد وضع عليها حممد بن بادي

امعة الشريف مريبعي، جب: وإشراف األستاذ الدكتور الصديق حاج حممد، :الطالب ،حتقيق ودراسة
          .م رسالة ماجستري2005ـ 2004اجلزائر سنة 

 )4(آلجرومكشف الغموم يف نظم مقدمة ابن أب : املنظومة الثانية من حبر الطويل المية مساهاو )10
    :)5(مطلعها

  لينا بالبيان وأجمالَع نوم*** فضال ت نما إهلي ياي احلمد كلَ

كشف الغموم يف نظم مقدمة  عون القيوم على: باي بلعامل شرحا ومساه حممد ها الشيخوقد وضع علي
  .وهو خمطوط مل حيقق ابن أب آلجروم

                                                 
  . 5ـ 3يراجع الرحيق املختوم لرتهة احللوم ص  ) 1
  . 80ومقدم العي املصروم ص  3الرحيق املختوم لرتهة احللوم ص  ) 2
  . 79يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 3
املختار بوعناين جبامعة وهران : د. ، موجود خبزانة أ1، وخمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص 4يراجع الرحيق املختوم لرتهة احللوم ص  ) 4

  . السانية
  . 3، وخمطوط عون القيوم ص 4الرحيق املختوم ص  ) 5
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وقد  ،نظم مقدمة ابن آجروم نزهة احللوم يفتسمى و ،ومة الثالثة على مقدمة ابن آجرومواملنظ) 11
املختوم  قشرحا ومساه الرحي ،)م2009ـ هـ 1430ت (باي بلعامل حممد ها الشيخوضع علي

  .طبوعموهو )1(لرتهة احللوم
هـ ـ 1430ت (اي بلعامل على اللؤلؤ املنظوم، حملمد بشرح نهوم كفاية املمنظومةو) 12

  :)2(مطلعهاو وقد شرحها بنفسه)م2009
  أَبواب فَيضه لمن لَه نحا*** الْحمد ِهللا الَّذي قَد فَتحا                           

  التنظيم والترتيب
 التنظيم والتبويب منهجمن حيث  عرض املسائل النحوية يف شروح اآلجرومية لدى اجلزائريني إنَّ    

أساس الدراسة اللغوية والنحوية منذ نشأا، وقد سعى العلماء اجلزائريون يف تبسيط  نميثالفهما 
املسائل النحوية وتقريبها إىل أذهان املتعلمني بأجنع السبل حسب طبيعة املادة واجتهاد الدارسني، 
ومنهج التنظيم والترتيب يف شروحات اجلزائريني لآلجرومية يسع خمتلف ضروب التصنيف ويضم 

  : مل ثالثة وهيمعا
    :وتشمل اآليت جلزائرينيدى ااآلجرومية ل مقدمة شروح /1
  جلزائرينيدى اعنوان شروح اآلجرومية ل /أ

يع الشراح اجلزائريني مج أعثر عليه لدى عنوان شروح اآلجرومية لدى اجلزائريني منهج عرض إنَّ    
  :اآلتية مؤلفاميف لآلجرومية 

الدرة النحوية : املوسوم بـ )3(الشريف التلمساين عنوانا لشرح اآلجرومية لقد وضع أبو يعلى /1    
منت اآلجرومية، شرح ـ وهي اللؤلؤة العظيمة ـ بأمهية وعظمة  )4(رومية، وتوحي الدرةيف شرح اجل

 وضم الراء ـ خمفف ـاجليم، وتشديد  إسكانـ بفتح اهلمزة ، و )5(جرومأرومية نسبة إىل قبيلة واجل
  ). جرومأابن (ف ب إليها املؤلنتِساليت ي القبيلة ـ

، )6(مل يذكر البجائي عنوانا لشرحه، ولكن احملقق اختذ عنوانا له وهو شرح اآلجرومية للبجائي /2    
  . )1(والبجائي نسبة إىل مدينة جبايةتوحي بالكشف عن منت اآلجرومية،  )7( )شرح(فكلمة 

                                                 
  . 1، وخمطوط عون القيوم ص 4يراجع الرحيق املختوم ص  ) 1
  . 4كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  ) 2
  .  19اآلجرومية ص   يف شرحيراجع الدرة النحوية  ) 3
  ).   درر( 5/243يراجع لسان العرب ج ) 4
  . 1/25يراجع الكواكب الدرية  ) 5
  ).  غالف العنوان(جرومية الكبري للبجائي يراجع شرح اآل ) 6
   ). شرح( 333يراجع خمتار الصحاح ص  ) 7
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مجع  "الدرر"، فكلمة )2(الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية: أما الصباغ فقد وسم شرحه بـ /3    
ة إىل الصباغ أحد أجداده، والصباغية نسب ،العظيمة إشارة إىل أمهية شرحه ةدرة ويقصد ا اللؤلؤ

وإسكان اجليم وضم بفَتحِ اهلمزة،  ـ  ،)3(نسبة إىل قبيلة صاحب املنت ابن أجروم "اجلرومية"وكلمة 
  .الراء خمفف ـ

    �/ الفتوح القيومية يف شرح : ا الشارح أمحد بن آقد الصنهاجي فقد وضع عنوانا لشرحه ومساهأم
حيث كانت فتحا مبينا على اللغة العربية لصيانتها من  "فتح"مجع  )5("الفتوح"،  فكلمة )4(اجلرومية

  .دها ومغنية عن الكتب النحوية إشارة إىل أا قائمة مبفر )6(اللحن، والقيومية
حقائق على اآلجرومية، وكلمة : يتالعنوان اآل )7(ابن شعيب  لشرح منت اآلجرومية واختذ /�    
   .ا حامية لأللسن من اللحنوتوحي بأ )8("حقيقة"مجع  "حقائق"

عنوانا لشرح مقدمة اآلجرومية ومساه شرح ) هـ1102ت (الغردواي  ووضع أبو القاسم /�    
  .وهو يوحي بالتطابق التام دون اللجوء إىل اختاذ العبارات املسجوعة )9(اآلجرومية

 مسائل عنوانا لشرح مقدمة اآلجرومية ومساه )م1914:ت(أحممد بن يوسف أطفيش ووضع /�    
وتوحي  ،)10(يسأله اإلنسانوهي ما  "مسألة" مجع "مسائل"و ،التحفَة اآلجروميةفي بيان  التحقيقية

 العربية وتوحي حبماية اللغة )11(مبعىن الرصينة "التحقيقية"مبسائل علم النحو يف اللغة العربية، ولفظة 
مبعىن  "التحفة"ولفظة  ،وتوحي بالفصاحة )12("االتضاح" مبعىن "بيان"ولفظة  من جتاوزات اللحن،

 التحقيقية مسائلو ،واللَّطَف على املتعلمنيوتوحي بالبِر  ،)13(من الفاكهة وغريها من الرياحني الطرفة
                       .حققها صاحبها سائل حنوية وصرفيةمألا ؛ "مسائل" لفظةإىل "التحقيقية"لفظة  بإضافة

                                                                                                                                                            

«« 
  .  1/339يراجع معجم البلدان  ) 1
  .  53يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
  .  1/25يراجع الكواكب الدرية  ) 3
  .  11يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
  ).  فتح( 11/121العرب  يراجع لسان ) 5
  ).  قوم( 12/227 املرجع السابق يراجع ) 6
  .  1يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 7
  ). حقق(4/177،و لسان العرب )حقق( 148يراجع خمتار الصحاح ص  ) 8
  .  54يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 9

  ).    سأل( 281يراجع خمتار الصحاح ص  ) 10
  ).    حقق( 142يراجع خمتار الصحاح ص  ) 11
  ).    بني( 72يراجع خمتار الصحاح ص  ) 12
  ).    بني( 72يراجع خمتار الصحاح ص  ) 13
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مقَدم العي : ومساه املزمري الكنيت شرحا على منظومة ابن أببن بادي  حممد كما وضع /�    
كر مقدمة ألا مناسبة للمبتدئني يف اللغة ذَّم )2( "مقَدم"وكلمة ، )1(املصروم على نظم ابن أب آلجروم

 )3("املصروم"باجلهل، وكلمة  "العي"اللغة العربية ومقدمة على سائر كتب النحو، وتشري كلمة 
  . باملقطوع أي اجلهل املقطوع

عون القيوم على كشف : املوسوم بـ املزمري باي بلعامل ملنظومة ابن أب حممد أما  شرح /�    
ا الشرح ظهري ومعني، وتوحي توحي بأن هذ )5( "عون"، فكلمة )4(الغموم يف نظم مقدمة ابن آجروم

شارة إىل أا قائمة مبفردها ومغنية عن الكتب النحوية، وتوحي كلمة باإل )6("القيوم"وتوحي كلمة 
 "نظم"الكرب أي كرب اللحن، وتوحي كلمة توحي ب )7("الغموم"لتامة، وكلمة باإلزالة ا" كشف"

  .جبمع يف سلك املنظومة
، )8(كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم: املوسوم بـ الثاين حملمد باي بلعامل شرحالأما  /	�    

باملولع بعلم النحو، " املنهوم"ناه عن الكتب اآلخرى، وكلمة بكفايته وغ )9("كفاية"فتوحي كلمة 
  . لنظمه باللمعان واملكانة العالية ،)10("اللؤلؤ"وتوحي كلمة 

  :جلزائرينيدى ال اآلجرومية منت ناظميعنوان 
يف  املزمري فابن أبالشراح من ذكر عناوين لنظمهم،  منهجعلى اآلجرومية منت ظموا انلقد سار     

وتوحي كلمة  )11(آلجروم منظوم ابن أب: بـمساها اليت شرحها حممد بن بادي الكنيت منظومته 
بفتح اهلمزة ممدودة وضم ـ  )14(صاحب املنظوم، وآجروم )13("أب"عكس املنثور، وب )12("منظوم"

الثانية اليت  املزمريصاحب منت اآلجرومية، أما منظومة ابن أب قبيلة   ـ  اجليم، وتشديد الراء

                                                 
  .  79يراجع العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم ص  ) 1
  ). قدم(525يراجع خمتار الصحاح ص  ) 2
  ).  عيي( 10/362، ولسان العرب )عيي(467يراجع خمتار الصحاح ص  ) 3
  . 2جروم ص آليراجع  خمطوط عون القيوم على كشف الغموم يف نظم مقدمة ابن  ) 4
  ). عون(463يراجع خمتار الصحاح ص  ) 5
  ).قوم(12/227يراجع لسان العرب  ) 6
  ). كرب( 482يراجع خمتار الصحاح ص  ) 7
  . 3املنظوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص يراجع كفاية  ) 8
  ). كفي( 575يراجع خمتار الصحاح ص  ) 9

  ). ألأل( 587ص  املرجع السابق يراجع ) 10
  . 82يراجع مقدم العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم ص  ) 11
  ). نظم( 667يراجع خمتار الصحاح ص  ) 12
   .96يراجع شرح روضة النسرين يف مسائل التمرين ص  ) 13
  . 1/25يراجع الكواكب الدرية  ) 14
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أما ، و)2(ء غم اللحنرلكشفها عن امل )1(الغموم كشف :ـب: شرحها حممد باي بلعامل فقد مساها
، تدل )3(اللؤلؤ املنظوم يف نظم منثور ابن آجروم: منظومة حممد باي بلعامل فقد اختذ هلا العنوان اآليت

   .لئ النظمإشارة إىل قوة سبك ومجع آل )5( "املنظوم"العالية للمنظوم، و باملكانة )4("اللؤلؤ"كلمة 
   زائرينييف شروح اآلجرومية لدى اجل الالم ـ ـ بكسر فاسم املؤلّ/ب

 أيب يعلىمذكورا يف عنوان كتاب أجده  ـبكسر الالم ـ ف اسم املؤل ذكرملنهج واتباعا     
يف و ،)9(يف شرح أمحد بن آقد الصنهاجيو، )8(يف شرح الصباغو، )7(البجائيو )6(الشريف التلمساين

، )13(وحممد بن بادي الكنيت ،)12(طفيشأو ،)11(وعند أيب القاسم الغرداوي ،)10(ابن شعيبيف شرح و
   .)14(حممد باي بلعامل و

    ف ـ بكسر الالم ـ عند ناظمي منت اآلجروميةؤلاسم املُ
 ابن أبإذ أجده غالبا ف اسم املؤلالشراح يف ذكر  منهجمنت اآلجرومية  لقد اتبع ناظموا    

 يف منظومة ابن أب ـ بكسر الالم ـ فومل أعثر على اسم املؤلِّ .)16(بلعاملحممد باي و ،)15(املزمري
مسه مع حبر الطويل اليت جاءت عليه وذلك لعدم توافق ا "الغموم كشف " :بـاملسماة  املزمري

فيما  )17(وهذا ما حصل. امسه يذكر من طالبه خالل شرحها منظومته أو للتواضع أو لشهرته أو أنَّ
  . أطلعت عليه

.  

                                                 
  . 5كشف الغموم يف نظم مقدمة ابن آجروم ص يراجع خمطوط عون القيوم على  ) 1
  . 5يراجع خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص  ) 2
  . 6شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  مواملنه يراجع كفاية ) 3
  ).ألأل( 587يراجع خمتار الصحاح ص  ) 4
  ). نظم( 667ص  املرجع السابق يراجع ) 5
  . 18يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص ) 6
  . 112جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 7
  . 53يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 8
  . 10يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 9

  . 1يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 10
  .   54يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي  ص  ) 11
  .  40ص  مسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةيراجع  ) 12
  . 79يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 13
  .3كفاية املنهوم ص ، و1ط عون القيوم على كشف الغموم ص يراجع خمطو ) 14
  . 80يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 15
  . 6يراجع كفاية املنهوم ص  ) 16
  .  1يراجع خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص  ) 17
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   جلزائرينيدى االبسملة يف شروح اآلجرومية ل /ت
، )3(، والصباغ)2(البجائي ،)1(الشريف التلمساين أيب يعلىأعثر عليه عند ذكر البسملة منهج إن     

وحممد ابن ، )7(طفيشأو ،)6(وأيب القاسم الغرداوي ،)5(، وابن شعيب)4(بن آقد الصنهاجياوأمحد 
  . )9(بلعامل باي ، وحممد )8(بادي الكنيت

   اجلزائريني لدى نت اآلجروميةالبسملة عند ناظمي م
اليت شرحها حممد بن بادي الكنيت،  املزمري البسملة يف منظومه ابن أبذكر  منهج مل أعثر على   

حممد باي بلعامل يف منظومته املسماه  هامنظومته املسماه بكشف الغموم، كما مل يذكريف وكذا 
منت  منثور ابن آجروم، ويرجع ذلك للوزن العروضي الذي اختاره ناظموعلى باللؤلؤ املنظوم 

  . مل ينسجم مع البسملة، وهي مفتاح كل كتاب حيث ذكرت يف الشروح املنثورةالذي اآلجرومية 
    لدى اجلزائريني منت اآلجروميةاحلمدلة يف شروح /ث
اقتداء  ذكرها لشرح اآلجرومية على فني اجلزائرينيمجيع املؤلِّعليه  اتفقذكر احلمدلة منهج إن    

بالقرآن الكرمي الذي افتات والصباغ، )11(البجائي ،)10(الشريف التلمساين أبو يعلى فقد ذكرها ،ح ،
بن اوحممد  ،)15(طفيشأو ،)14(وأبو القاسم الغرداوي ،)13(، وابن شعيب)12(وأمحد بن آقد الصنهاجي

  .)17(وحممد باي بلعامل )16(بادي الكنيت
.  

                                                 
  . 18يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  . 112يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 2
  . 53يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  . 10يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
  . 1يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  .  54يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 6
  . 40ص  مسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةيراجع  ) 7
   . 79يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
  . 3كفاية املنهوم ص ، و1 يراجع خمطوط عون القيوم ص ) 9

  . 18يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 10
  . 112يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 11
  . 10يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 12
  . 1يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 13
  .  54يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 14
  .   41ص  مسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجرومية يراجع ) 15
  . 79العي املصروم ص مقدم يراجع  ) 16
   4كفاية املنهوم ص ، و1يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 17
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   اجلزائرينيلدى  منت اآلجروميةدلة عند ناظمي ماحل
يف منظومته املزمري  عند ابن أبمنت اآلجرومية  عند ناظميذكر احلمدلة منهج كما أعثر على      

أعثر عليها  كماو ،)2(بكشف الغموم: ، وكذا يف منظومته املسماة)1(اليت شرحها حممد بن بادي الكنيت
      .)3(عليها يف منظومة حممد باي بلعامل

   الصالة على النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ وآله وصحبه ـ رضوان اهللا عليهم ـ/ج
الشريف  أيب يعلىآله عند على  ذكر الصالة على النيب  ـ صلى اله عليه وسلم ـ و منهجأجد     

وأيب القاسم  ،)7(، وابن شعيب)6(آقد الصنهاجي، والصباغ، وأمحد بن )5(البجائي، و)4(التلمساين
   .)11( وحممد باي بلعامل ،)10(وحممد بن بادي الكنيت ،)9(اطفيشو ،)8(الغرداوي

   لدى اجلزائريني آلجروميةيه وسلم ـ عند ناظمي منت االصالة على النيب  ـ صلى اهللا عل
ى الناظمون اجلزائريون ملنت اآلجرومية منهج الشراح هلا بذكر الصالة على النيب  ـ صلى لقد اقتف    

يف وكذا ، )12(يف منظومته اليت شرحها الكنيت املزمري وسلم ـ فقد ذكرها ابن أب اهللا عليه
  . )14(منظومتههذا األخري يف  عند رتذك كما، اليت شرحها حممد باي بلعامل )13(منظومته

  لدى اجلزائريني آلجرومية يف شروح ا) ا بعد؛مأ(ذكر /ح 
اليت تدل على فصل  "أما بعد" منهج على ذكرزائريون ملنت اآلجرومية لقد أمجع الشراح اجل    

فإذا ، أن بذكر اهللا ـ عز وجل ـ وحتميدهاملتكلم يفتتح الكالم يف األمر الذي له ش اخلطاب؛ ألنَّ
أما "يد وتف "بعد"ر ذكَ، وقد ت)15("أما بعد: "فصل بينه وبني ذكر اهللا بقوله أراد اخلروج إىل املقصود

                                                 
  .79يراجع مقدم العي املصروم ص   ) 1
  . 3يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 2
  . 3يراجع كفاية املنهوم ص  ) 3
  . 18يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
  . 112يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 5
  . 10يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 6
  . 1يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 7
  .  54يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 8
  .   41ص  يف بيان التحفة اآلجروميةمسائل التحقيقية يراجع  ) ) 9

  . 79يراجع مقدم  العي املصروم ص  ) 10
  .3كفاية املنهوم ص و ،1يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 11
  . 81جروم ص م العي املصروم على شرح ابن أب آليراجع مقد ) 12
  . 3يراجع خمطوط عون القيوم على كشف الغموم يف نظم مقدمة ابن آجروم ص  ) 13
  . 4يراجع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  ) 14
  . 33ـ  32لبجائي ص ايراجع شرح المية األفعال حملمد بن حيىي  ) 15
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 ، وأمحد ابن آقد)4(والصباغ، )3(البجائي، و)2(الشرف التلمساينى أيب يعل، فقد وردت عند )1("بعد
، )9(الكنيتحممد بن بادي و ،)8(طفيشأو ،)7(القاسم الغرداوي وأيب ،)6(، وابن شعيب)5(الصنهاجي آقد

  . )10(، وحممد باي بلعامل)9(الكنيت
   عند الناظمني اجلزائريني ملنت اآلجرومية) ؛ا بعدأم(ذكر 
يف  املزمري عند ابن أب هأجد عند الناظمني اجلزائريني ملنت اآلجرومية) أما بعد؛(إن منهج ذكر    

 ،)12("كشف الغموم"بـ  منظومته املسماهيف وكذا  ،الكنيت بن بادياحممد  اليت شرحها )11(منظومته
   . )13("اللؤلؤ املنظوم على شرح منثور ابن آجروم" :ـب: حممد باي بلعامل املسماه منظومةيف و

   جلزائرينيشرح منت اآلجرومية لدى االدافع إىل /خ 
، آلخرـ بكسر الالم ـ ف من مؤليتباين  لشرح منت اآلجروميةدافع العلماء اجلزائريني منهج إن     

الشريف التلمساين عند زيارته ملدينة فاس وجد ابن أيب يعلى  قبلمنت اآلجرومية من وكان دافع شرح 
آجرومابن  فاملؤل ردعليها ألمهيتها املتنوعة منها  فقرر وضع شرح، اآلجروميةس منت ي
ـ وهو أول شرح هلا ـ ـ سبحانه وتعاىل  )16(والتقرب إىل اهللا )15(، وتيسري تعليمها)14(ختصاراال

هتمام ا نا رأى ممفاظ مقدمة ابن آجروم لأل شرح البجائي تيسري الدافع من وكان .فيما أعلم ـ
، وتتميم ما أغفله معاصروه لشرح )17(هم وإمامهم يف النحوقد جعلوها مأمالناس مبقدمة اآلجرومية، ف

يف )2(ا دافع شرح الصباغ ملنت اآلجرومية تعليميأم .)1(، ورغبة يف التقرب به إىل اهللا)18(اآلجرومية
                                                 

  . 1/24، والكواكب الدرية 32ص  يراجع شرح المية األفعال حملمد بن حيىي البجائي ) 1
  . 18يراجع الدرة النحوية على شرح اجلرومية ص  ) 2
  . 112جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 3
  . 53يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
  . 10شرح اجلرومية ص  يفيراجع الفتوح القيومية  ) 5
  . 1يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 6
  .  54يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 7
  .   41ص  مسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجرومية يراجع ) 8
   . 97يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 9

  .1يراجع خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص  ) 10
  . 79يراجع مقدم العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم ص  ) 11
  . 1يراجع خمطوط عون القيوم على كشف الغموم على شرح مقدمة ابن آجروم ص  ) 12
  . 4يراجع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  ) 13
  . 18يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص ) 14
  . 18 املرجع السابق يراجع ) 15
  . 19الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  يراجع ) 16
  . 113يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 17
  . 113يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 18
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إىل أنه تتميمات يتشوق ، ويهدف شرح أمحد بن آقد الصنهاجي )3(الدرجة األوىل، والتقرب إىل اهللا
آلجرومية تلبية لطلب بعض اإلخوان لشرح مقدمة ، وكان دافع شرح ابن شعيب ل)4(اهلمة إليها عايل
يف وضع شرح عند أيب القاسم الغرداوي الرغبة كان دافع شرح مقدمة اآلجرومية و ،)5(اآلجرومية

يل  لتفقد سو« :ئني خاصة ودون غريهم بدليل قولهاملقدمة اآلجرومية قصد استفادة الطلبة املبتد
شرحا على املقدمة اآلجرومية يف علم العربية ليستفيد  أضع نفسي مع قلة علمي وضعف فهمي، أنْ

ا وال ينظر فيه أحد من العلماء احملققني املنتبهني ألين مل أكن عامل منه الطلبة املبتدئون، وال أحب أنْ
رغبة يف التخفيف  شرحه دافع طفيشأرجع وي، )6(»مبجهودي وقدر طاقيت ولكن آيت مدعيا للعلم؛

ما أو ،نا واحلمد هللاظخذنا منه حأفإن التطويل قد « :بدليل قوله من التطويل املعتاد لديه ئعلى املبتد
شرحا أذكر فيه  ،بشرح اآلجرومية ئختفيفا على املبتد ،وان الشروع فيهماأقتصار فهذا الاو ختصاراال

حممد  ويرجع، )7(»ورمبا ذكرت أكثر ،من ذلك اثننيو أأو احتماال   أو لغة ،واحدا من األقوال قوال
شرحا وسطا جيمع يضع  أنْإىل محية الدين الذي دعاه إىل  املزمري الكنيت شرح منظومة ابن أبابن 

يشرح منظومة ابن أب فحممد باي بلعامل أما و .)8(الكامل واملتوسط ومييل إليه املبتدئ يعليه املنته
، مع نية )9(ويقصد إىل وضع شرح وسط مفيد يقرب ما كان صعب املنال ،كشف الغموم :املسماه

اللؤلؤ املنظوم يف نظم منثور ابن آجروم  :حممد باي بلعامل يف شرح منظومته، أما )10(التقرب إىل اهللا
  . )11(يف شرحها دف إىل حتقيق أمنية بعض األصدقاءيه

  اجلزائرينيلدى  الدافع إىل نظم منت اآلجرومية
ألن  ؛)12(إىل تسهيل منثور ابن آجروماملزمري  ابن أب هدافع نظم منت اآلجرومية يرجعمنهج إن     

إىل أا وسيلة  "كشف الغموم: "كما يقصد من منظومته املسماه ،حفظ النظم أيسر من حفظ النثر
                                                                                                                                                            

«« 
  . 114 ص املرجع السابق يراجع ) 1
   . 53يراجع  الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
  . 53ص  املرجع السابق يراجع ) 3
  . 11يراجع  الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
  . 1يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 54شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 6
  .   41ص  مسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجرومية  ) 7
  . 79مقدم العي املصروم ص  ) 8
  . 2يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 9

  . 4يراجع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  ) 10
  . 3يراجع كفاية املنهوم ص  ) 11
  .  82يراجع مقدم العي املصروم على نظم منثور ابن آجروم ص  ) 12
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حممد باي بلعامل من منظومته صيانة األلسن من  هدفي، و)1(كتب النحويةالللتواصل إىل مطوالت 
    . )2(اللحن

تربوي تعليمي أن هدفهم لقد اتفق الشراح اجلزائريون ملقدمة اآلجرومية مع شراحها املشارقة     
فهذا شرح لطيف « ):هـ923ت(عثر عليه عند خالد األزهري ، وهذا ما أوحتقيق آمنية احملبني

العربية ينتفع به املبتدئ ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ وال حيتاج إليه  أللفاظ اآلجرومية يف أصول علم
وقد سألين من « :إذ يقول )هـ1202ت (ثر على ذلك الغرض عند الكفرواي ، كما أع)3(»املنتهى

 . )4(»ئني يسألون عن ذلكددت كثريا من املبتالفته أن أشرح منت اآلجرومية، ووجال يسعين خم

: لعلماء اجلزائريني إىل شيئني اثننيشروحات مقدمة ابن آجروم لدى اديث عن وأخلص من احل    
يذكر مثانية  ينبغي لكل شارح يف تصنيف أنْ« :عنه صاحب الكواكب الدرية بقوله ما يعرب :أوهلما
البسملة واحلمدلة، والصالة والسالم على رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ والشهادتني، : أشياء

   . )5(»ولفظ أما بعد ،وتسمية نفسه، وتسمية الكتاب، واإلتيان مبا يدل على املقصود
روا على منهج غريهم أن علماء اللغة من تاريخ اجلزائر الثقايف وشراح منت اآلجرومية قد سا: وثانيهما

على سبيل املثال ) هـ628ت (من مصنفات لغوية وغريها فابن معط فوا لَّمن القدامى فيما خ
بسم اهللا الرمحن الرحيم، وما توفيقي إال باهللا، احلمد هللا « :الفصول اخلمسون بقوله :فهيستهل مؤلَّ

وأبو حيان . )6(»ا بعدبعده، أم ناملتقني هديه موآله منتهى محده، وصلواته على خري خلقه حممد 
ونقضت عليه بقية « :"ارتشاف الضرب من لسان العرب" فهيبني مسات مؤلَّ) هـ745ت(األندلسي

كتيب الستدراك ما أغفلته من فوائد، وليكون هذا ارد خمتصا عن ذلك بزوائد، وقربت ما كان منه 
البصر وال حتتاج إىل إعمال فكر وال ارت معانيه تدرك بلمح قاصيا، وذللت ما كان عاصيا، حىت ص

األوىل يف أحكام الكلم قبل التركيب، والثانية يف أحكامها حالة : إىل إكداد نظر، وحصرته يف مجلتني
  .)7(»التركيب

.  

.  
                                                 

  . 5يراجع خمطوط عون القيوم على كشف الغموم يف نظم مقدمة ابن أجروم ص  ) 1
  . 6يراجع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنوم ص  ) 2
  . 12مية وامشه شرح اإلمام خالد األزهري ص حاشية العالمة ابن احلاج على شرح منت اآلجرو ) 3
  . 2ي الكفراوي على منت اآلجرومية يف علم النحو ص  ) 4
  .  1/24الكواكب الدرية ) 5
  . 149الفصول اخلمسون ص  ) 6
  . 4، 1/3ارتشاف الضرب من لسان العرب   ) 7



30 
 

  عرض املادة املدروسة يف أبواب منت اآلجرومية وشروحها لدى العلماء اجلزائريني /2
وحكمة تبويب الكتب كما  خمتلف من كتاب آلخر،التبويب والتنظيم منهج احلديث عن إنَّ     

املسافر إذا كانت الطريق  كان أنشط للقارئ، كما أنَّ مبوبا نالكتاب إذا كا نَّذكره الزخمشري أَي
دراسة أي كتاب من حيث  وإنّ . )1(مقدرة كان ذلك أبعث على السفر، ولذلك كان القرآن سورا

الدراسة الصرفية عند املازين : التبويب يقتضي عدة التزامات كما صرح املختار بوعناين يف رسالته
  : الكالم يف التبويب يقتضي أمرين متالزمني إنَّ« :قولهدليل وابن مالك موازنة يف املنهج واحملتوى ب

  . ما يقتضيه الكالم من التبويب من ذكر حمتويات الكتاب والكشف عن املنهج املتبع يف ذلك: أوهلما
  .)2(»عالقة املادة العلمية مبا جاء يف املعاصرة له، أو السابقة له، أو الالحقة: ثانيهما

  :منت اآلجرومية نعثر عليها كاآليتإن العناوين املذكورة يف 
  .)3(الكالم /1
  .)4(باب اإلعراب /2
  .)5(عالمات اإلعراب معرفة باب /3
  .)6(فصل املعربات /4
  .)7(باب األفعال /5
  .)8(باب مرفوعات األمساء /6
  .)9(باب الفاعل /7
  .)10(باب املفعول به الذي مل يسم فاعله /8
  .)11(باب املبتدإ واخلرب /9

   .)12(املبتدإ واخلربعلى  الداخلةباب العوامل  /10
                                                 

  . 9يراجع حاشية عبد اهللا العشماوي على منت اآلجرومية يف قواعد اللغة العربية ص  ) 1
  .  113الدراسة الصرفية عند املازين وابن مالك موازنة يف املنهج واحملتوى ص  ) 2
  . 2يراجع منت اآلجرومية ص  ) 3
  .3ص  املرجع السابق يراجع ) 4
  .4منت اآلجرومية ص  يراجع ) 5
  .7ص  رجع السابقامل يراجع ) 6
  .9ص  املرجع السابق يراجع ) 7
  .11ص املرجع السابق  يراجع ) 8
  .11يراجع منت اآلجرومية ص  ) 9

  .13ص  املرجع السابق يراجع ) 10
  .14ص  املرجع السابق يراجع ) 11
  .15ص  املرجع السابق يراجع ) 12
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  .)1(باب النعت /11
  .)2(باب العطف  /12
  .)3(باب التوكيد /13
  .)4(باب البدل /14
  .)5(باب منصوبات األمساء /15
  .)6(باب املفعول به /16
  .)7(باب املصدر /17
  .)8(باب ظرف الزمان وظرف املكان /18
  .)9(باب احلال /19
  .)10(باب التمييز /20
  .)11(ستثناءباب اال /21
  .)12(باب ال /22
  .)13(باب املنادى /23
  .)14(باب املفعول ألجله /24
  .)15(باب املفعول معه /25
  .)16(ات األمساءباب خمفوض /26

                                                 
  .17ص  املرجع السابقيراجع  ) 1
  .18ص  املرجع السابق يراجع ) 2
  .19ص  املرجع السابق يراجع ) 3
  .20ص  املرجع السابق يراجع ) 4
  .21ص  املرجع السابق يراجع ) 5
  .21ص  املرجع السابق يراجع ) 6
  .22ص  املرجع السابق يراجع ) 7
  .23ص  املرجع السابق يراجع ) 8
  .24ص  منت اآلجرومية يراجع ) 9

  .  25ص  املرجع السابق يراجع ) 10
  25ص  املرجع السابق يراجع ) 11
  27ص  املرجع السابق يراجع ) 12
  27يراجع منت اآلجرومية ص  ) 13
  28ص  املرجع السابق يراجع ) 14
  29ص  املرجع السابق يراجع ) 15
  29ص  املرجع السابق يراجع ) 16
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  ا؟آلجرومية والناظمون هلقدمة اهذه العناوين هل احترمها الشراح اجلزائريون مل
   :هذا السؤال نعثر على جوابه يف اآليت

   الكالم /1
    وجدتفقد  ،اوالناظمون هل الشراح اجلزائريون مقدمة اآلجرومية التزم به عناوينر كْإن منهج ذ 

بن اأمحد و ،)3(والصباغ ،)2(، والبجائي)1(التلمساين مذكورا عند أيب يعلي الشريف الكالم موضوع
  ادي ــحممد بن بو، )7(، واطفيش)6(وأيب القاسم الغرداوي ،)5(، وابن شعيب)4(الصنهاجي بن آقدا
  ادي ــب

 )10(املزمري ابن أب :آلجرومية ومهاا ملقدمةن اكما ذكره الناظم.)9(بلعاملحممد باي ، و)8(الكنيت
  .)11(بلعاملحممد باي و
     باب اإلعراب /2 

، )12(التلمساين الشريف عند أيب يعلى أعثر عليه باب اإلعرابإن منهج ذكْر 
 وأيب القاسم ،)16(، وابن شعيب)15(الصنهاجي ن آقدأمحد ب، و)14(والصباغ،)13(والبجائي
 ،)2(املزمري ابن أب، و)1(بلعاملحممد باي ، و)19(الكنيتحممد بن بادي و، )18(طفيشأو ،)17(الغرداوي
  .)22(بلعاملحممد باي و ،)2(املزمري

                                                 
  . 19 ص روميةاجل يف شرح النحوية يراجع الدرة ) 1
  . 115جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 2
  . 53يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  . 43يراجع شرح الفتوح القيومية ص  ) 4
  . 6يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  .  55يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 6
  . 49يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 7
  . 88يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
  .7كفاية املنهوم ص  ، و7يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 9

  . 7عون القيوم ص خمطوط ، و88يراجع مقدم العي املصروم ص ) 10
  . 9يراجع كفاية املنهوم ص  ) 11
  .40رومية ص يف شرح اجليراجع الدرة النحوية  ) 12
  . 157جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 13
  . 60يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 14
  . 77يراجع الفتوح القيومية ص  ) 15
  . 31يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 16
  . 82يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 17
    .75يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 18
  . 107يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 19
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  باب معرفة عالمات اإلعراب /3
، )4(، والبجائي)3(التلمساين الشريف عند أيب يعلى مذكورا جدهأ معرفة عالمات اإلعرابباب     

، )9(واطفيش ،)8(وأيب القاسم الغرداوي، )7(، وابن شعيب)6(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)5(والصباغ
  . )13(بلعاملحممد باي ، و)12(املزمري ابن أبو .)11(بلعاملحممد باي و، )10(الكنيت حممد بن باديو
   فصل املعربات /4

 الشريف عند أيب يعلى اروذكم فصل املعرباتأجد  مقدمة اآلجرومية عناوينذكْر  واتباعا ملنهج    
وأيب  ،)18(، وابن شعيب)17(الصنهاجي ن آقدأمحد بو، )16(، والصباغ)15(، والبجائي)14(التلمساين

ابن أب ، و)22(بلعاملحممد باي و ،)21(والكنيت حممد بن باديو، )20(طفيشأو ،)19(القاسم الغرداوي
  . )24(بلعامل حممد بايو )23(املزمري

  
                                                                                                                                                            

«« 
  . 22، وكفاية املنهوم ص 20يراجع  خمطوط عون القيوم ص  ) 1
  . 20، و خمطوط عون القيوم ص 107يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 2
  .46رومية ص يف شرح اجليراجع الدرة النحوية  ) 3
  . 178جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 4
  . 74يراجع الدرر الصباغية ص  ) 5
  . 88يراجع  الفتوح القيومية ص  ) 6
  . 35يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 7
  . 87يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 8
  .  86يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقسائل التحقييراجع م ) 9

  . 109يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 10
  . 26، وكفاية املنهوم ص 24خمطوط عون القيوم ص يراجع  ) 11
  . 24، وخمطوط عون القيوم ص 109يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 12
  . 27يراجع كفاية املنهوم ص  ) 13
  . 62رومية ص يف شرح اجليراجع الدرة النحوية  ) 14
  . 240جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 15
  . 95يراجع الدرر الصباغية ص  ) 16
  . 125يراجع الفتوح القيومية ص  ) 17
  . 61يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 18
  . 108يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 19
  . 120يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 20
  . 109يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 21
  . 26، وكفاية املنهوم ص 29يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 22
  . 109يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 23
  27، وكفاية املنهوم ص 29يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 24
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.  

   باب األفعال /5
، )2(، والبجائي)1(التلمساين الشريف عند أيب يعلىأعثر عليه  باب األفعال ذكْر منهجإنَّ     

، )7(طفيشأو ،)6(يب القاسم الغرداويأو ،)5(بن شعيباو، )4(الصنهاجي آقدبن أمحد و ،)3(والصباغ
 حممد بايو ،)10(املزمري ابن أبو ،)9(بلعامل حممد باي، و)8(الكنيت حممد بن باديو، )7(طفيشأو

    . )11(بلعامل
   باب مرفوعات األمساء /6

 ،)13(، والبجائي)12(التلمساين الشريف عند أيب يعلى باب مرفوعات األمساءر كْذ منهج علىأعثر     
 ،)17(وأيب القاسم الغرداوي ،)16(وابن شعيب ،)15(اجيالصنه بن آقدأمحد و ،)14(والصباغ

 وحممد باي ،)21(أب املزمري ابن، و)20(بلعامل وحممد باي ،)19(الكنيت حممد بن باديو ،)18(طفيشأو
   .)22(بلعامل

                                                 
  .66يراجع  الدرة النحوية ص  ) 1
  . 258جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 2
  . 102يراجع الدرر الصباغية ص  ) 3
  . 129يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  . 71يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 110يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 6
  . 133يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 7
  .122يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
  . 39نهوم ص ، وكفاية امل37يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 9

  . 37طوط عون القيوم ص ، وخم122راجع مقدم العي املصروم ص ي ) 10
  . 40يراجع كفاية املنهوم ص  ) 11
  . 80رومية صيف شرح اجليراجع الدرة النحوية  ) 12
  .311يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 13
  . 118يراجع الدرر الصباغية ص  ) 14
  ، 118يراجع الفتوح القيومية ص  ) 15
  .84يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 16
  . 132يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 17
  . 172يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 18
  . 47كشف الغموم ص  ى، وخمطوط عون القيون عل142يراجع مقدم  العي املصروم ص  ) 19
  . 56يراجع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  ) 20
   . 47، وخمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص 142يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 21
   .56كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  يراجع ) 22
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.  

.  

.  
     باب الفاعل /7

 ،)3(والصباغ ،)2(، والبجائي)1(التلمساين الشريف ىأيب يعل من قبل باب الفاعل منهج ذكربم زِتالْ لقد
، )7(واطفيش ،)6(وأيب القاسم الغرداوي ،)5(ابن شعيبو ،)4(اجيالصنه بن آقدأمحد و ،)3(والصباغ
 وحممد باي ،)10(املزمري ابن أبو ،)9(بلعامل حممد باي، و)8(الكنيت حممد بن باديو، )7(واطفيش

  .)11(بلعامل
  اعلهباب املفعول الذي مل يسم ف /8

    يمنهج ثر علىع 12(التلمساين الشريف ىعند أيب يعل باب املفعول الذي مل يسم فاعلهكر ذ(، 
وأيب القاسم  ،)16(وابن شعيب ،)15(اجيالصنه آقدأمحد بن و ،)14(والصباغ ،)13(والبجائي

                                                 
   . 81رومية صيف شرح اجليراجع الدرة النحوية  ) 1
  . 312جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 2
  . 119يراجع الدرر الصباغية على شرح اجلرومية ص  ) 3
  . 175يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  . 86يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  .133مية أليب القاسم الغرداوي  صيراجع شرح اآلجرو ) 6
  . 178يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقسائل التحقييراجع م ) 7

  . 142يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
  . 58، وكفاية املنهوم ص 47يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 9

  . 47، وخمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص 142يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 10
  . 58يراجع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  ) 11
  .83اجلرومية ص  شرحيف يراجع الدرة النحوية  ) 12
  . 323يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 13
  . 123يراجع الدرر الصباغية على شرح اجلرومية ص  ) 14
  . 182يراجع الفتوح القيومية ص  ) 15
  . 89يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 16



36 
 

، )5(املزمري ابن أبو ،)4(بلعامل حممد باي، و)3(الكنيت حممد بن باديو، )2(طفيشأو ،)1(الغرداوي
  .)6(بلعامل ، وحممد باي)5(املزمري

.  

.  

.  
   باب املبتدإ واخلرب /9

 ،)7(التلمساين الشريف ىوجدته عند أيب يعل باب املبتدإ واخلرب ذكر منهجإن     
، )12(وأيب القاسم الغرداوي ،)11(، وابن شعيب)10(اجيالصنه بن آقدأمحد و ،)9(والصباغ،)8(والبجائي
 ابن أبو ،)15(بلعامل حممد باي، و)14(الكنيت حممد بن باديو، )13(طفيشأ، و)12(الغرداوي
  .)17(بلعامل  وحممد باي،  )16(املزمري

  باب العوامل الداخلية على املبتدإ واخلرب    /10
 الشريف ىعند أيب يعل على املبتدإ واخلربباب العوامل الداخلية ذكر على منهج أعثر     

وأيب  ،)2(، وابن شعيب)1(اجيالصنه بن آقدأمحد و ،)20(والصباغ ،)19(والبجائي ،)18(التلمساين

                                                 
  . 137يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 1
  . 191يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 2
  . 145يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 3
  . 59، وكفاية املنهوم ص 50يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 4
  . 50، وخمطوط عون القيوم ص 145يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 5
  . 59يراجع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  ) 6
  . 85اجلرومية ص  يف شرحيراجع الدرة النحوية  ) 7
  .  325جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 8
  .  128شرح اجلرومية ص  يف يراجع الدرر الصباغية ) 9

  . 188يراجع الفتوح القيومية ص  ) 10
  .  94يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 11
  . 146يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 12
  . 200يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 13
   . 147يراجع مقدم العي املصروم ص ) 14
   .  61، وكفاية املنهوم ص 53عون القيوم ص خمطوط يراجع  ) 15
  ، 147يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 16
    .  62، وكفاية املنهوم ص 53يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 17
  .90اجلرومية ص  يف شرحيراجع الدرة النحوية  ) 18
  .   348جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 19
  .   133شرح اجلرومية ص  يف يراجع الدرر الصباغية ) 20
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 ابن أبو ،)6(بلعامل حممد بايو ،)5(الكنيت حممد بن باديو، )4(طفيشأو ،)3(القاسم الغرداوي
   .)8(بلعامل حممد باي،  و)7(املزمري

.  

.  
  النعت باب /11
 ،)11(والصباغ ،)10(والبجائي ،)9(التلمساين الشريف ىأيب يعل عند باب النعت ذكر منهج أجد    

بن احممد و، )15(طفيشأ، و)14(وأيب القاسم الغرداوي ،)13(، وابن شعيب)12(اجيالصنه بن آقداأمحد و
 .)19(بلعامل وحممد باي ،)18(املزمري ابن أب، و)17(بلعامل حممد باي، و)16(الكنيت بادي

  باب العطف /12
  ،)1(والصباغ  ،)21(والبجائي ،)20(الشريف ىعند أيب يعل عليه يعثرالعطف  باب ذكر منهجإن     

 بن بادياحممد و، )5(طفيشأ، و)4(وأيب القاسم الغرداوي ،)3(، وابن شعيب)2(الصنهاجي بن آقدأمحد و
  .)9(بلعامل بايوحممد ، )8(املزمري ابن أب، و)7(بلعامل حممد باي، و)6(الكنيت بادي

                                                                                                                                                            

«« 
  . 204يراجع الفتوح القيومية ص  ) 1
  .   100يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 2
  . 146يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 3
  .  222يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقسائل التحقييراجع م ) 4
  . 154يراجع مقدم العي املصروم ص ) 5
  .  65، وكفاية املنهوم ص 60يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 6
  . 60خمطوط عون القيوم ، و154راجع مقدم العي املصروم ص ي ) 7
  .   65يراجع كفاية املنهوم ص  ) 8
   .104اجلرومية ص  يف شرحيراجع الدرة النحوية  ) 9

  .   365جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 10
  .   144شرح اجلرومية ص  يفالصباغية  يراجع الدرر ) 11
  .  224يراجع الفتوح القيومية ص  ) 12
  .   111يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 13
  . 166يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 14
  . 261يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 15
  .  180يراجع مقدم العي املصروم ص ) 16
    .   75، وكفاية املنهوم ص 65عون القيوم ص خمطوط يراجع  ) 17
  . 65عون القيوم ص خمطوط ، و180يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 18
   .   75يراجع كفاية املنهوم ص  ) 19
  .110اجلرومية ص  يف شرحيراجع الدرة النحوية  ) 20
  .    387الكبري للبجائي ص  جروميةيراجع شرح اآل ) 21
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      باب التوكيد /13
 ،)10(التلمساين الشريف ىعند أيب يعل الذي يعثر عليه التوكيد بابيف  نهجامللذكر  اتباعاو    

وأيب القاسم  ،)14(وابن شعيب ،)13(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)12(والصباغ ،)11(والبجائي
 ابن أبو ،)18(بلعامل وحممد باي ،)17(الكنيت حممد بن باديو، )16(طفيشأو ،)15(الغرداوي
  .)20(بلعامل وحممد باي،  )19(املزمري

  باب البدل /14
 ،2(والصباغ ،)1(والبجائي ،)21(التلمساين الشريف ىوجدته عند أيب يعلباب البدل ذكر منهج  إن    

، )6(طفيشأو ،)5(وأيب القاسم الغرداوي ،)4(، وابن شعيب)3(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،2(والصباغ
                                                                                                                                                            

«« 
  .    149شرح اجلرومية ص  يفيراجع الدرر الصباغية  ) 1
  .  246يراجع الفتوح القيومية ص  ) 2
  .   116يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 3
  . 186يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 4
  . 281يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 5
  .  189العي املصروم صمقدم يراجع  ) 6
  .   81، وكفاية املنهوم ص 68عون القيوم ص خمطوط يراجع  ) 7
  .  68عون القيوم ص خمطوط ، و189العي املصروم ص مقدم يراجع  ) 8
    . 81يراجع كفاية املنهوم ص  ) 9

  .117اجلرومية ص  يف شرحيراجع الدرة النحوية  ) 10
  .    404جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 11
  .    153شرح اجلرومية ص  يفيراجع الدرر الصباغية  ) 12
  .  246يراجع الفتوح القيومية ص  ) 13
  .    124يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 14
  . 195يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 15
  . 299يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 16
  . 196العي املصروم ص مقدم يراجع  ) 17
   .   87، وكفاية املنهوم ص 73عون القيوم ص خمطوط يراجع  ) 18
  . 73، وخمطوط عون القيوم ص 180دم العي املصروم ص يراجع مق ) 19
  .   87يراجع كفاية املنهوم ص  ) 20
   .120شرح اجلرومية ص  يفيراجع الدرة النحوية  ) 21
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 حممد بايو، )9(املزمري ابن أبو ،)8(بلعامل مد بايحم، و)7(الكنيت باديبن احممد و، )6(طفيشأو
   .)10(بلعامل

  
  

  بات األمساءباب منصو /15
 ،)12(والبجائي ،)11(التلمساين الشريف ىعند أيب يعل باب منصوبات األمساء يعثر على منهج ذكر    

 ،)16(القاسم الغرداويوأيب  ،)15(شعيب، وابن )14(الصنهاجي بن آقدأمحد و، )13(والصباغ
 حممد بايو، )20(املزمري ابن أب، و)19(بلعامل حممد باي، و)18(الكنيت حممد بن باديو، )17(طفيشأو

 .)21(بلعامل

   باب املفعول به /16

                                                                                                                                                            

«« 
  .   415جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 1
  .  155يراجع الدرر الصباغية ص  ) 2
  .  269يراجع الفتوح القيومية ص  ) 3
  .   128يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 4
  . 198يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 5
  . 307يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 6
  .  199يراجع مقدم العي املصروم ص ) 7
  .   89، وكفاية املنهوم ص 75يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 8
  . 75، وخمطوط عون القيوم ص 199يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 9

  .   89يراجع كفاية املنهوم ص  ) 10
   . 123اجلرومية ص شرح يفيراجع الدرة النحوية  ) 11
  .    424جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 12
  .   159شرح اجلرومية ص  يفيراجع الدرر الصباغية  ) 13
  .  273يراجع الفتوح القيومية ص  ) 14
  .    132يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 15
  . 202يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 16
  . 317يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 17
  . 206يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 18
  .   91، وكفاية املنهوم ص 77يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 19
  . 77، وخمطوط عون القيوم ص 206يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 20
  .   91يراجع كفاية املنهوم ص  ) 21
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 ،)2(والبجائي ،)1(التلمساين الشريف أيب يعلى عند وجدته باب املفعول به إن منهج ذكر    
، )7(طفيشأو ،)6(وأيب القاسم الغرداوي ،)5(، وابن شعيب)4(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)3(والصباغ

 حممد بايو، )10(املزمري ابن أبو ،)9(بلعامل حممد باي، و)8(الكنيت حممد بن باديو، )7(طفيشأو
  .)11(بلعامل

  
  
 

  باب املصدر /17
 ،)13(والبجائي ،)12(التلمساين الشريف ىوجدته عند أيب يعلاملصدر باب  إن منهج ذكر    

 ،)17(القاسم الغرداويوأيب  ،)16(بن شعيباو ،)15(الصنهاجي بن آقدأمحد و، )14(والصباغ
 حممد بايو،  )21(املزمري ابن أبو ،)20(بلعامل حممد بايو، )19(الكنيت حممد بن باديو، )18(طفيشأو

  .)22(بلعامل

                                                 
  . 124اجلرومية ص يف شرحيراجع الدرة النحوية  ) 1
  .   426جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 2
  .   159شرح اجلرومية ص  يفيراجع الدرر الصباغية  ) 3
  .  273قيومية ص يراجع الفتوح ال ) 4
  .   133يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 203يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 6
  . 320يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 7
  .  206يراجع مقدم العي املصروم ص ) 8
  .   92، وكفاية املنهوم ص 77يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 9

  . 77عون القيوم ص خمطوط ، و206العي املصروم ص مقدم يراجع  ) 10
  .   92يراجع كفاية املنهوم ص  ) 11
   .124اجلرومية ص  شرح يفيراجع الدرة النحوية  ) 12
  .    434جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 13
  .  164شرح اجلرومية ص  يفلدرر الصباغية يراجع ا ) 14
  .   277يراجع الفتوح القيومية ص  ) 15
  .    141يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 16
  . 206يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي  ) 17
  . 338يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 18
  . 211يراجع مقدم العي املصروم ص ) 19
  .    94، وكفاية املنهوم ص 65يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 20
  .  78، وخمطوط عون القيوم ص 211يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 21
  .    93يراجع كفاية املنهوم ص  ) 22



41 
 

  باب ظرف الزمان وظرف املكان /18
 ،)1(التلمساين الشريف ىعند أيب يعل املكانظرف الزمان وظرف باب يعثر على منهج ذكر     

، )6(وأيب القاسم الغرداوي ،)5(، وابن شعيب)4(الصنهاجي آقدبن  أمحدو ،)3(والصباغ ،)2(والبجائي
،  )10(املزمري ابن أبو ،)9(بلعامل حممد باي، و)8(الكنيت حممد بن باديو، )7(طفيشأ، و)6(الغرداوي
  .)11(بلعامل حممد بايو،  )10(املزمري

  
  
  

  باب احلال /19
 ،)13(والبجائي ،)12(التلمساين الشريف وجدته عند أيب يعلى باب احلال إن منهج ذكر    

 ،)17(وأيب القاسم الغرداوي ،)16(بن شعيبا، و)15(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)14(والصباغ

                                                 
  .126اجلرومية ص  يف شرحيراجع الدرة النحوية  ) 1
  .    440للبجائي ص الكبري يراجع شرح اآلجرومية  ) 2
  .    166شرح اجلرومية ص  قييراجع الدرر الصباغية  ) 3
  .   281يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  .    144يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 209يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 6
  . 346يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 7
  . 214يراجع مقدم العي املصروم ص ) 8
   . 96، وكفاية املنهوم ص 79قيوم ص يراجع خمطوط عون ال ) 9

  . 79، وخمطوط عون القيوم ص 214يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 10
  .   96يراجع كفاية املنهوم ص  ) 11
   .128ة ص اجلرومي يف شرح يراجع الدرة النحوية ) 12
  .    453جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 13
  .    170يراجع الدرر الصباغية على شرح اجلرومية ص  ) 14
    .285يراجع الفتوح القيومية ص  ) 15
  .    150اآلجرومية ص  يفيراجع حقائق  ) 16
  . 213يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 17
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 حممد بايو، )4(املزمري ابن أبو .)3(بلعامل حممد بايو ،)2(الكنيت حممد بن باديو، )1(طفيشأو
  .)5(بلعامل
  باب التمييز /20
 ،)8(والصباغ ،)7(والبجائي ،)6(التلمساين الشريف عند أيب يعلى التمييز بابيعثر على منهج ذكر     

، )12(طفيشأو ،)11(وأيب القاسم الغرداوي ،)10(، وابن شعيب)9(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)8(والصباغ
 حممد بايو، )15( املزمري ابن أبو ،)14(بلعامل حممد باي، و)13(الكنيت حممد بن باديو، )12(طفيشأو

  .)16(بلعامل
  
 

 

  ستثناءباب اال /21
 ،)18(والبجائي ،)17(التلمساين الشريف أيب يعلىوجدته عند  االستثناءباب  إن منهج ذكر    

، )2(طفيشأو ،)1(وأيب القاسم الغرداوي ،)21(وابن شعيب، )20(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)19(والصباغ
                                                 

  . 358يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقالتحقيمسائل يراجع  ) 1
  .  217يراجع مقدم  العي املصروم ص ) 2
  .   98، وكفاية املنهوم ص 81يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 3
  . 81، وخمطوط عون القيوم ص 217يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 4
  .    98يراجع كفاية املنهوم ص  ) 5
  .130اجلرومية ص   شرحيفيراجع الدرة النحوية  ) 6
  .    465جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 7
  .    172يراجع الدرر الصباغية على شرح اجلرومية ص  ) 8
  .   289يراجع الفتوح القيومية ص  ) 9

  .    154يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 10
  . 218يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 11
  . 373يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 12
  . 221يراجع مقدم العي املصروم ص ) 13
  .   100، وكفاية املنهوم ص 84يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 14
  . 84، وخمطوط عون القيوم ص 221يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 15
  .    100يراجع كفاية املنهوم ص  ) 16
   . 132اجلرومية ص يف شرحالدرة النحوية يراجع  ) 17
  .    479جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 18
  .     175يراجع الدرر الصباغية على شرح اجلرومية ص  ) 19
  .    294يراجع الفتوح القيومية ص  ) 20
  .     158يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 21
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 حممد بايو، )5(املزمري ابن أب، و)4(بلعامل حممد بايو ،)3(الكنيت حممد بن باديو، )2(طفيشأو
  .)6(بلعامل
  باب ال /22
 ،)9(والصباغ ،)8(والبجائي ،)7(التلمساين الشريف عند أيب يعلى "ال" بابيعثر على منهج ذكر     

بن احممد و، )13(طفيشأو ،)12(أيب القاسم الغرداويو ،)11(، وابن شعيب)10(الصنهاجي بن آقدأمحد و
  .)17(بلعامل حممد باي،  و)16(املزمري وابن أب ،)15(بلعامل حممد بايو، )14(الكنيت بادي
 باب املنادى /23

 ،)19(والبجائي ،)18(التلمساين الشريف عند أيب يعلىوجدته  املنادى باب إن منهج ذكر    
 ،)23(وأيب القاسم الغرداوي ،)22(وابن شعيب، )21(الصنهاجي بن آقدأمحد و )20(والصباغ

                                                                                                                                                            

«« 
  . 221يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 1
  . 380يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 2
  . 226يراجع  مقدم العي املصروم ص ) 3
  .    103، وكفاية املنهوم ص 85يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 4
  . 85ص ، وخمطوط عون القيوم 226يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 5
  .     102يراجع كفاية املنهوم ص  ) 6
   .137شرح اجلرومية ص  يفيراجع الدرة النحوية  ) 7
  .     500جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 8
  .     180يراجع الدرر الصباغية على شرح اجلرومية ص  ) 9

  .    297يراجع الفتوح القيومية ص  ) 10
  .     163جرومية ص يراجع حقائق على اآل ) 11
  . 224يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 12
  . 393يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 13
  . 239يراجع مقدم العي املصروم ص ) 14
  .    106، وكفاية املنهوم ص 90يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 15
  .  90خمطوط عون القيوم ص ، و239اجع مقدم  العي املصروم ص ير ) 16
  .     105يراجع كفاية املنهوم ص  ) 17
  .139اجلرومية ص يف يراجع الدرة النحوية  ) 18
  .    512للبجائي ص الكبري يراجع شرح اآلجرومية  ) 19
  .     183يراجع الدرر الصباغية على شرح اجلرومية ص  ) 20
  .    299يراجع الفتوح القيومية ص  ) 21
  .    168يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 22
  . 227يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 23
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 حممد بايو، )4(املزمري ابن أبو ،)3(بلعامل حممد باي، و)2(الكنيت حممد بن باديو، )1(طفيشأو
   .)5(بلعامل
  من أجله باب املفعول /24
، )7(والبجائي ،)6(التلمساين الشريف عند أيب يعلى املفعول من أجله بابيعثر على منهج ذكر     

 )12(طفيشأو ،)11(الغرداويوأيب القاسم  ،)10(شعيبابن ، و)9(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)8(صباغالو
 حممد باي،  و)15(املزمري أبابن ، و)14(بلعامل حممد باي، و)13(الكنيت حممد بن باديو )12(طفيشأو

  .)16(بلعامل
   باب املفعول معه /25
، )18(والبجائي ،)17(التلمساين الشريف أيب يعلىوجدته عند  معه املفعول باب إن منهج ذكر    

 ،)22(وأيب القاسم الغرداوي ،)21(وابن شعيب، )20(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)19(والصباغ

                                                 
  . 398يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 1
  . 248يراجع مقدم العي املصروم ص ) 2
  .    108، وكفاية املنهوم ص 92يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 3
  .  92، وخمطوط عون القيوم ص 248يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 4
  .     108يراجع كفاية املنهوم ص  ) 5
  .144اجلرومية ص  يف شرحيراجع الدرة النحوية  ) 6
  .     528جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 7
  .     186يراجع الدرر الصباغية على شرح اجلرومية ص  ) 8
  .    305الفتوح القيومية ص يراجع  ) 9

  .     172يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 10
  . 230يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 11
  . 403يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 12
  . 252العي املصروم صمقدم يراجع  ) 13
  .    109، وكفاية املنهوم ص 93يراجع عون القيوم ص  ) 14
   .  93عون القيوم ص خمطوط ، و252العي املصروم ص  مقدميراجع  ) 15
  .     109يراجع كفاية املنهوم ص  ) 16
  .145اجلرومية ص  يف شرح يراجع الدرة النحوية ) 17
   .     534جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 18
  .     188شرح اجلرومية ص  يفيراجع الدرر الصباغية  ) 19
  .    310يراجع الفتوح القيومية ص  ) 20
  .     174يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 21
  . 231يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 22
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 حممد باي،  و)4(املزمري ابن أبو ،)3(بلعامل حممد باي، و)2(الكنيت حممد بن باديو ، )1(طفيشأو
  .)5(بلعامل

  باب اإلغراء /26
  فقط، وهذا باب من أبواب  )6(ذكره الصباغانفرد ب اإلغراء بابذكر العناوين فإن  ملنهجواتباعا    

  مةاملنظوكوهذا الباب يعثر عليه يف الكتب القدمية ه شراح اآلجرومية اجلزائريون، مل يذكرالنحو 
  :لوقيحيث  )7(بن أمحد الفراهيديالنحوية املنسوبة إىل اخلليل  

  بـغيتي الَ كنع يداًز ليكوع ***   راًـــامع كوند ريتغْأَ نْإِ
            فْوعليك نسفَ كالزمها رشداواهلم فَ  ***  ا هنذْبإذَ ها يـــتأوب  

وارتشاف الضرب  ،)10(البن معط والفصول اخلمسون، )9(للمربد ، واملقتضب)8(كتاب سيبويهيف و
ا الصباغ أم، )12(ناظم على  ألفية ابن مالكابن ال حوشر ،)11(يب حيان األندلسيلسان العرب أل من

املنصوبات مخسة عشر،  أنَّ فر املصنكَوذَ« :بدليل قولهابن آجروم  نوقع مانا يسنِ فقد افترض أنَّ
ر أربعة عشر، ولعله نسي اإلغراء أو ترك مفعويل ظنت وهو أقرب، أو خرب ما كَها ذَددا عمفلَ

  .)13(»احلجازية
  
  
  
 

  ات األمساءباب خمفوض /27

                                                 
  . 406يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 1
  .  255لعي املصروم صيراجع مقدم ا ) 2
  .    111، وكفاية املنهوم ص 94يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 3
  .  94، وخمطوط عون القيوم ص 255يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 4
  .     111يراجع كفاية املنهوم ص  ) 5
  .    189يراجع الدرر الصباغية ص  ) 6
  . 227، 226أمحد الفراهيدي صاملنظومة النحوية املنسوبة إىل اخلليل بن  ) 7
     .، حتقيق هارون1/253يراجع كتاب سيبويه  ) 8
  . 3/213/216يراجع املقتضب  ) 9

  . 197ـ 194 يراجع الفصول اخلمسون ص ) 10
  .2/280 يراجع ارتشاف الضرب من لسان العرب ) 11
  .434ـ 432ألفية ابن مالك صيراجع شرح ابن الناظم على  ) 12
  . 159يراجع الدرر الصباغية ص  ) 13
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، )2(والبجائي ،)1(التلمساين الشريف يعلى عند أيب خمفوضات األمساء بابيعثر على منهج ذكر     
، )7(طفيشأو، )6(الغرداوي القاسمأيب و ،)5(، وابن شعيب)4(الصنهاجي آقدبن أمحد و، )3(والصباغ

 حممد بايو، )10(املزمري ابن أبو ،)9(بلعامل حممد باي، و)8(الكنيت حممد بن باديو، )7(طفيشأو
  .)11(بلعامل

  

                                                 
  .147اجلرومية ص  يف شرح يراجع الدرة النحوية ) 1
  .    542جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 2
  .     189شرح اجلرومية ص  يفيراجع الدرر الصباغية  ) 3
  .    312يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
   .   176يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 233يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 6
  . 410يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 7
  . 257يراجع مقدم العي املصروم ص ) 8
  .    112، وكفاية املنهوم ص 96يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 9

  .  96، وخمطوط عون القيوم ص 257يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 10
  .     112يراجع كفاية املنهوم ص  ) 11
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 ذكر ذكر ذكر  ذكر ذكر  ذكر ذكر  ذكر ذكر ذكر باب األفعال

باب 
مرفوعات 

 األمساء
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 ذكر ذكر ذكر  ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر باب الفاعل

باب املفعول 
الذي مل 

 يسم فاعله

 ذكر ذكر ذكر  ذكر ذكر  ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر

باب املبتدإ 
 واخلرب

 ذكر ذكر ذكر  ذكر ذكر  ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر

باب العوامل 
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  ذكر باب النعت
 

 ذكر ذكر ذكر  ذكر ذكر  ذكر ذكر ذكر ذكر
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 .1:رقمدول اجلقراءة يف 

مية أنَّ كال من أيب يعلي الشريف التلمساين، شرح اآلجرو وفصول أبواب يتبني من خالل    
 ،الغرداوي، وحممد بن بادي الكنيت القاسم، وأمحد بن آقد الصنهاجي، وأيب والبجائي، والصباغ

 بابو ،باب اإلعراب، والكالم :وهيأغلبية العناوين ذكر اتفقوا على  مشرحهباي بلعامل يف وحممد 
 ،باب الفاعلو ،باب مرفوعات األمساءو ،باب األفعالو ،فصل املعرباتو ،عالمات اإلعراب معرفة

 ،على املبتدإ واخلرب الداخلة باب العواملو ،باب املبتدإ واخلربو ،باب املفعول به الذي مل يسم فاعلهو
 املفعولباب و ،باب منصوبات األمساءو ،باب البدلو ،باب التوكيدو ،باب العطفو ،باب النعتو
 ،ستثناءباب االو ،باب التمييزو ،باب احلالو ،باب ظرف الزمان وظرف املكانو ،املصدرباب و ،هب
، إلَّا ات األمساءوباب خمفوض ،باب املفعول معهو ،باب املفعول ألجلهو ،باب املنادى، و"ال"باب و

  .1:رقم لنفرد بذكره  الصباغ، يراجع اجلدوباب اإلغراء فقد ا
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  

 ذكر ذكر ذكر  ذكر ذكر  ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر باب التمييز
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.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

   .2:رقم أبواب و فصول نظم منت اآلجرومية لدى اجلزائريني جدول...

باب معرفة   باب اإلعراب  الكالم  آلجروميةا عناوين
  عالمات اإلعراب

  باب األفعال  فصل املعربات
  لآلجروميةالناظمون 
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  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر
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باب   باب التمييز  باب احلال
  الناظمون لآلجرومية   ستثناءاال

منظومة ابن آب 
اليت شرحها املزمري 

  الكنيت

  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر

منظومة كشف 
 الغموم البن أب
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  املزمري
منظومة اللؤلؤ 

 باي مدحملاملنظوم 
  بلعامل 

  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر

باب املفعول من   باب املنادى  باب ال  آلجروميةا عناوين
  أجله

باب   باب املفعول معه
حمفوضات 

  األمساء
الناظمون  

  لآلجرومية
 منظومة ابن أب
املزمري اليت شرحها 

  الكنيت

  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر

منظومة كشف 
 الغموم البن أب

  املزمري 

  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر

منظومة اللؤلؤ 
 املنظوم حملمد باي

  بلعامل

  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر

   .2:رقمدول اجلقراءة يف 
ابن أب املزمري وحممد باي بلعامل  نظم منت اآلجروممية أنَّ كال من أبواب وفصول يتبني من خالل    

عالمات  معرفة بابو ،باب اإلعراب، والكالم :اآلتية فصولالبواب ويف نظمهم اتفقوا على األ
باب املفعول به و ،باب الفاعلو ،األمساءباب مرفوعات و ،باب األفعالو ،فصل املعرباتو ،اإلعراب

 ،باب النعتو ،على املبتدإ واخلرب الداخلة باب العواملو ،باب املبتدإ واخلربو ،الذي مل يسم فاعله
باب و ،هبوباب املفعول  ،األمساءوباب منصوبات  ،باب البدلو ،باب التوكيدو ،باب العطفو

 ،باب الو ،ستثناءباب االو ،باب التمييزو ،احلالباب و ،باب ظرف الزمان وظرف املكانو ،املصدر
 ل، يراجع اجلدوات األمساءوباب خمفوض ،باب املفعول معهو ،باب املفعول ألجلهو ،باب املنادىو

   .2:رقم
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            لعلماء اجلزائرينيدى اخامتة الشروح ملنت اآلجرومية ل /3

تشمل على اليت ؤلفام مل التزموا مبنهج ذكر خامتة جروميةاآل الشراح اجلزائريني ملنتأغلبية  نّإ    
  : نقطتني مها

 ،)1(التلمساين الشريف أيب يعلى عند د هذا مذكوراجِاإلشارة إىل اية العمل وتارخيه، أَ /أ
 حممد بن باديو ،)5(وأيب القاسم الغرداوي ،)4(، ابن شعيب)3(وأمحد بن آقد الصنهاجي ،)2(الصباغو

   . )9(بلعاملحممد باي و ،)8(املزمري ابن أبو ،)7(بلعاملحممد باي و ،)6(الكنيت بادي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

 .  149يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  . 192يراجع الدرر الصباغية يف اجلرومية ص  ) 2
من ذي القعدة احلرام سنة  مخس بقني ،من تعليق هذا الشرح عشية األحدووافق الفراغ « :إىل اية عمله بقوله أمحد ابن آقد الصنهاجي أشار ) 3
  . 319الفتوح القيومية ص  ، »إحدى وألفبيانة  1001:
  . 181يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 4
  . 240يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 5
  . 265يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 6
  . 115، وكفاية املنهوم ص 100فقد ذكر اليوم والشهر والسنة واملكان، يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 7
  :وأشار ابن أب املزمري إىل اية عمله بقوله ) 8

                                                    ئهيل أَنْ أنش ما أتيح مت قَد ***ومائه رين وألفشيف عام ع  
  . 98، وخمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص 265يراجع مقدم العي املصروم ص  
        .114كفاية املنهوم صو، 101القيوم على كشف الغموم ص  يراجع خمطوط عون ) 9
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   والدعاء احلمدلة /ب

ت معظم شروح يذانا بانتهاء العمل وطلبا ألجر اآلخرة، وقد عموردت احلمدلة والدعاء إ    
، )2(البجائيو ،)1(الشريف التلمساينأيب يعلى عند  مافقد وجد ،جلزائرينيدى ااآلجرومية ل

، )7(طفيشأ، و)6(وأيب القاسم الغرداوي ،)5(، وابن شعيب)4(بن آقد الصنهاجيوأمحد  ،)3(والصباغ
حممد باي و ،)10(املزمري ابن أبو ، )9(بلعاملحممد باي و ،)8(الكنيتحممد بن بادي و، )7(طفيشأو

   . )11(بلعامل
  الترميز

وسيلة إجرائية دف إىل االختصار كالعبارة الترميز يف شرح اآلجرومية لدى اجلزائريني  منهج إن    
إن نظام االختصارات الكتابية يف شرح اآلجرومية لدى اجلزائريني . )12(»مما يتعني فيه قراءة«: اآلتية

ف إىل تقريب املسائل النحوية بأقرب الطرق وأسهلها، نصا امليسعى  ،واختذ أشكاال متعددة شائع،
لشريف ايب يعلى أل الدرة النحوية شرحففي ن، معظم شراح اآلجرومية اجلزائريو ونص عليه

) فنصمالْ(للفظي ) ش(و )ص(فان دائما حبريفيرمز املؤلِّ )14(شرح اآلجرومية للبجائيو )13(التلمساين
 القيوميةفه الفتوح أما أمحد بن آقد الصنهاجي يف مؤلَّ. فيما يتعرض له من مسائل حنوية) حالشار(مث 

بن مالك، وصورة ال" ك"صورة : وفيها من الرقوم« :قولهدليل فيصرح بالرمز يف مقدمة شرحه ب
وهذا  ،)15(»للشيخ خالد ـ رمحهم اهللا ـ " خ"للسيوطي، وصورة " س"وصورة  البن هشام،" هـ"

: يف تاريخ النحاة" س"قال «: إدراك منه لصعوبة فهم القارئ هلذه الرموز، ومن إشارته هلا قوله

                                                 
  . 149يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
    . 13واهلامش ، 553يراجع شرح اآلجرومية للبجائي ص  ) 2
  . 192راجع الدرر الصباغية ص ي ) 3
  .   319يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  . 181يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 240يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 6
  .418يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 7
  . 265يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
  . 116، 115، وكفاية املنهوم ص 100،111يراجع خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص  ) 9

  . 98، وخمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص 265يراجع مقدم العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم ص  ) 10
  . 114يراجع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  ) 11
  . 48يراجع منهج العلماء اجلزائريني ص  ) 12
  . 127، 123، 120، 40، 33، 19يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 13
  . 157، 155، 149، 132، 121، 115جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 14
    .  11الفتوح القيومية ص  ) 15
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عند  ، كما ورد)1(»وصفه شراح مقدمته كاملكودي والراعي وغريمها باألمانة والربكة والصالح
  .)3(بلعاملحممد باي و ،)2(اطفيش

الترميز يف شرح اآلجرومية لدى اجلزائريني إىل كلمات بعينها، ومن ذلك  منهجوقد تعاقب     
ب يف غالب قُعي رموز توه ،)خلإ( يف) آخره(، وعبارة )اهـ(أو ) هـ(يف ) انتهى(اختصار لفظ 
عن زمن يف حديثه عامل يف مسألة حنوية، وهذا ما يظهر عند صاحب الفتوح القيومية  األحيان قول

ا من غري فرط مهلة وتراخ، واحلاكم يف ذلك هو ها بعضعقب بعضاملستقبل ي« :قولهدليل الفعل ب
منهج  أما. )5( حقائق على اآلجرومية املقام، ويراجع يف هذا )4(»اهـالعرف ال غري، قاله السعد، 

 الواو وهي« :حروف القسم بدليل قولهعن  حديثه طفيش يفأيعثر عليه عند ف) إخل(بلفظة  الترميز
  .)9(حممد باي بلعاملو ،)8(وابن شعيب، )7(أيب يعلى الشريف التلمساينعند يراجع مثله و ،)6(»إخل
.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  12الفتوح القيومية ص  ) 1
  . 382صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع ) 2
     .  98، 94، 91، 16كفاية املنهوم ص ،  و59، 16، 15، 6يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 3
  .  130، 129الفتوح القيومية  ) 4
     .  52، 3: يراجع حقائق على اآلجرومية ص ) 5
  .  68يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقسائل التحقيم ) 6
  . 26يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 7
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        .111، 103، 48، 12 كفاية املنهوم صو، 16، 15القيوم على كشف الغموم ص  يراجع خمطوط عون ) 9
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  .3:رقم  شروح اآلجرومية لدى اجلزائرينيجدول يبني مجلة من الرموز ومواضعها يف
  

  موضعه يف شروح اآلجرومية  مدلوله  الرمز

  ص
  

  املصنف
  

  ) هـ771ت(الدرة النحوية يف شرح اجلرومية أليب يعلى الشريف التلمساين
  .147، 127، 124، 123، 120، 33، 26، 23، 19: ص 

  .147، 127، 124، 123، 120، 33،  26، 24، 19:ص   الشارح  ش
  ،14،155،  132،  126،  115: ص )هـ873ت(شرح اآلجرومية للبجائي  املصنف  ص

  .190،  181، 179، 178،  175،  172، 167،  166،  157    الشارح  ش
،  42، 35، 31، 11: ص )هـ963ت(ألمحد بن آقد الصنهاجي:الفتوح القيومية  ابن مالك  ك

46  ،64  ،65  ،68  ،70  ،74 .  
  . 75، 68، 67، 60، 46، 42، 39، 35، 31، 26، 11: ص   ابن هشام األنصاري  هـ
  . 113، 83، 75، 58، 37، 35، 34، 27، 26، 13، 11،12:ص  السيوطي  س

، 382: ص )هـ1332ت(طفيشال ية يف بيان التحفة اآلجروميةقاملسائل التحقي  سيبويه  س
383 ،  

  . 83، 82، 81، 58، 6، 54، 53، 45، 37، 29، 16، 11: ص  خالد األزهري  خ

  )هـ771ت(الدرة النحوية يف شرح اجلرومية أليب يعلى الشريف التلمساين  انتهى  هـ
  . 104، 22:ص

  . 130، 40:ص) هـ963ت(الفتوح القيومية ألمحد بن آقد الصنهاجي   انتهى  اهـ
   .52، 3: ص على اآلجرومية البن شعيبحقائق   انتهى   هـ

  
  . 148، 145، 133، 128، 90، 79، 11، 9، 8:ص  انتهى  اهـ
  .100، 77، 59، 6ص )هـ1430ت(خمطوط عون القيوم حملمد باي بلعامل    انتهى  اهـ
  .100ـ  94ـ 91ـ  67 :ص )هـ1430ت(كفاية املنهوم حملمد باي بلعامل  انتهى  اهـ

  
  .26:ص )هـ771ت(النحوية يف شرح اجلرومية أليب يعلى الشريف التلمساينالدرة   إىل آخره  إخل
  88، 40، 10، 4: حقائق على اآلجرومية البن شعيب  ص  إىل آخره  إخل
، 68، 65:ص ) هـ1332ت(طفيشالية يف بيان التحفة اآلجروميةقمسائل التحقي  إىل آخره  إخل

120 ،208 ،264 ،272  
  . 16، 15: ص  ) هـ1430ت(القيوم حملمد باي بلعاملخمطوط عون   إىل آخره  إخل
  . 111، 103، 48، 12: ص   )   هـ1430ت(كفاية املنهوم حملمد باي بلعامل  إىل آخره  إخل
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 .3:رقمدول اجليف قراءة 

  .، واستعمله أبو يعلى الشريف التلمساين والبجائيويرمز به للمصنف" ص"الرمز     
  .، واستعمله أبو يعلى الشريف التلمساين والبجائيللشارحويرمز به " ش"والرمز 
ريف التلمساين، ووظفه كلٌّ من أيب يعلى الش، "انتهى: "ويرمز به للفظة" اهـ"أو  "هـ"والرمز 

  . بن آقد الصنهاجي، وابن شعيب، وحممد باي بلعاملوالبجائي، وأمحد 
 ابن شعيبو أيب يعلى الشريف التلمساين وورد عند "إىل آخره: " ويرمز به لعبارة" إخل"والرمز 

  .وحممد باي بلعامل أطفيشو
وابن هشام  ،"ك"ز أما أمحد بن آقد الصنهاجي فقد رمز للعلماء، حيث خص ابن مالك بالرم      

 يراجع اجلدول ،"خ"وخالد األزهري بالرمز  ،"س"، والسيوطي بالرمز "هـ"األنصاري بالرمز
  .3:رقم

  اإلعراب
إذا كان قد « :يقول عبد القادر اجلرجاين، يباملعين التركيبعراب أمهية كربى يف توضيح وبيان لإل     

عهو الذي يفتحها، وأن األغراض كامنة فيها  األلفاظ مغلقة على معانيها حىت يكون اإلعراب أنَّم ل
 نالكالم م علىللداللة  يق على القواعد النحوية املختلفةوهو التطب ،)1(»حىت يكون هو املستخرج هلا

وما إىل ذلك من أنواع األمساء واألفعال  ،فعل أو فاعل أو مفعول به أو مبتدإ أو خرب أو حال أو متييز
   .)2(واحلروف، وموقع كل منهما يف مجلته

   اءمسإعراب األ/ 1
   :سيأيت؟ لإلجابة على السؤال ما  وهل تطرق الشراح اجلزائريون إلعراب منت اآلجرومية    

: هبدليل قول البجائي يف باب اإلعرابويعثر عليه  عند  ف آلخر،من مؤلّمنهج اإلعراب يتباين  
يكون على إسقاط اخلافض تقديره أواخر الكلم  وقوله لفظا وتقديرا فانظر نصبه مباذا؟ فيحتمل أنْ«

يف اللفظ؛ فلما ححمذوف تقديره تغيري ف حرف اجلر منه انتصب، وحيتمل أن يكون نعتا ملصدر ذ
، )4(أيب يعلى الشريف التلمساينعند  أجده ، كما )3(»حالة كون ذلك التغيري ملحوظا به أواخر الكلم

، )4(أيب القاسم الغردواي ،)3(ابن شعيب و ،)2(الصنهاجيبن آقد أمحد و ،)1(الصباغو، )4(التلمساين
  .)7(بلعامل حممد بايو ،)6(بادي الكنيتبن حممد ، و)5(طفيشأ، و)4(الغردواي

                                                 
  . 80دالئل اإلعجاز، ص  ) 1
  . 17، والفواكه اجلنية على متممة اآلجرومية ص 1/74يراجع النحو الوايف  ) 2
  . 166، 165شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 3
  . 41يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
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  لافعإعراب األ/ �
 إعرابيف شعيب  ابن ، ومنه ما ورد عندالشراح اجلزائريونإليه تطرق  إن منهج إعراب الفعل    

فالذي يعرب "« :بدليل قولهباحلركات الظاهرة  عراباإلمقدمة ابن آجروم يف حديثه عن 
يعود بين ملا مل يسم فاعله، والنائب عنه ضمري مفعل مضارع : يعرف. مبتدأ: الذي )8("...باحلركات

 )11(والصباغ، )10(التلمساين الشريف أيب يعلى كما يعثر عليه عند ،)9(»على الذي يعرب باحلركات

 حممد بن باديو ،)14(وأيب القاسم الغرداوي ،)13(وابن شعيب، )12(الصنهاجي بن آقدأمحد و
  )16(بلعامل حممد باي، و)15(الكنيت

  إعراب احلروف/ 3
يف إعراب اي ومنه عند أيب القاسم الغردو الشراح اجلزائريني،شائع عند  احلروف إن منهج إعراب    

حرف نفي ونصب واستقبال وتأكيد وفاقا للزخمشري، خالفا ": لن"و«: بدليل قوله" لن"احلرف 
: بال شرط، وهي مثل وهي ناصبة ،)18(﴾لَن ينالَ اللَّـه لُحومها ﴿ ،)17(﴾لَن ترانِي﴿ : لألشعرية، حنو

وم، فإنْ أكدت نفي القيام وتأبيده قال أ: يف املعىن، إال أا تفيد تأكيد النفي وتأبيده، تقول مثال" ال"

                                                                                                                                                            

«« 
    . 69ص  يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ) 1
  .  82، 81يراجع الفتوح القيومية ص  ) 2
  .  32يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 3
  . 225يراجع شرح اآلجرومية أيب القاسم الغردواي ص   ) 4
  . 74يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقي يراجع )5
   .   109يراجع مقدم العي املصروم على نظم ابن أب ألجروم ص  ) 6
   . 26يراجع خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص  ) 7
  .8ص  منت اآلجرومية يراجع ) 8
  .  117حقائق على اآلجرومية ص  ) 9

  .65اجلرومية ص يف يراجع الدرة النحوية  ) 10
  .     99يراجع الدرر الصباغية على شرح اجلرومية ص  ) 11
  .    128يراجع الفتوح القيومية ص  ) 12
  .    168يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 13
  . 108يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 14
  . 109يراجع مقدم العي املصروم ص ) 15
  .    33كفاية املنهوم ص  يراجع ) 16
فيه خالف بني العلماء من حيث املعىن، أا  تفيد تأكيد النفي، والزخمشري يضيف " لن"، والشاهد يف اآلية أن احلرف 143سورة األعراف  ) 17

  . تأييده
  . فيه خالف بني العلماء من حيث املعىن، أا  تفيد تأكيد النفي، والزخمشري يضيف تأييده" لن"، والشاهد يف اآلية أن احلرف 37سورة احلج  ) 18
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بن آقدأمحد و ،)3(،والصباغ)2(التلمساين الشريف عند أيب يعلى، كما وجدته )1(»قلت لن أقوم 
  .)8(بلعامل وحممد باي ،)7(الكنيت باديحممد بن و، )6(طفيشأو ،)5(وابن شعيب ،)4(الصنهاجي

  اجلمل إعراب /4 
 إعراب ومنه اآلجرومية، للمقدمة اجلزائريني شروح يف قليال ورد اجلمل إعراب منهج إن    

    :)9(املزمري أب ابن لنظم بلعامل باي حممد
   املْلَا مه ونَفُرشأَالْا كَنبِالْ مِليِس***  رٍكَّذَم مجعِ رفع وبالواو يلْفَى«            

خربه مرفوع : املال. مبتدأ ثان: "هم"و .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة: األشرفون
: بالضمة على اهلمزة احملذوفة ألجل الوقف، واجلملة خرب عن املبتدأ األول، ومجلة األشرفون هم املال

، )11(عند البجائي اجلمل إعراب ىكما يعثر عل ،)10(»مجلة كربى ألا صدرت باسم أخرب عنه جبملة
  .)13(طفيشأ، و)12(وابن شعيب

   التعليمية
ل ا إىل تعلم كالم يتوصاليتُ  هي« :وحدها عند علماء اللغة القدامى طريقة تربوية )14(التعليمية    

متنها وبيان عمد الشراح اجلزائريون لآلجرومية إىل تقريب املسائل النحوية ببسط ي، و)15(»العرب
  .النحو علمللمتعلمني قصد حتصيل  تسهيال اها وتوضيحهيمعان
منت اآلجرومية عندما  أمهية نيكمن يف حديثه ع يعلى الشريف التلمساين أيب عند التعليمية ومنهج    

يصرح البجائي ـ رمحه اهللا ـ يف و .)16(يكمن به االنتفاعتقييدا  ، فوضع عليهاحضرها بفاس
                                                 

  .  126ص " ملا"، وإعراب 120ص " إذن"قام إعراب مل، ويراجع يف هذا ا119شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 1
  . 71اآلجرومية ص يف شرحالنحوية يراجع الدرة  ) 2
  . 107يراجع الدرر الصباغية ص  ) 3
  ، 144يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  .75يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 146يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 6
  . 125يراجع مقدم  العي املصروم ص  ) 7
  . 44يراجع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  ) 8
  . 26خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص املزمري، يف ابن أب البيت البن  ) 9

   . 27 ،26يراجع خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص  ) 10
  . 268شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 11
  .63يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 12
   .   54يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقي يراجع ) 13
  .  119يراجع التعليقات الوفية على شرح األبيات الثمانية ص  ) 14
  .64اإليضاح يف علل النحو ص  ) 15
  . 18يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 16
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كمال  نم فرأيت« :اهلدف منه تيسري مهمة التعليم بدليل قوله للمقدمة اآلجرومية أنَّمستهل شرحه 
يشكل على املبتدئني دون  اعتىن بشرحها مما عساه أنْ نِوالتكلم على ما أغفله م نتفاع والتعليماال

تعرض إىل نقل إال ما ال بالدواوين  منه، مما يفتقر الناظر إليه، وما سوى ذلك فهو حمال على د
 :إىل تقييد خمتصر للمبتدئني بدليل قوله اآلجرومية الصباغ يف شرحه للمقدمةيعمد كما  .)1(»الكبار

»ـ أضع تقييدا خمتصرا على مقدمة الشيخ حممد بن حممد بن داود الصنهاجي نْأَ أردت رِعبابن  ف
القاسم الغرداوي يف مقدمة يرجع أبو  .)2(»ملن هو مبتدئ مثلي من أبناء جنسيلنفسي و ـ آجروم

يل نفسي مع قلة  تلَفقد سو« :شرحه ملنت اآلجرومية سبب وضع شرحه تعليمي حبت بدليل قوله
أضع شرحا على املقدمة اآلجرومية يف علم العربية ليستفيد منه الطلبة  أنْ ف فهميعوض علمي

  . )3(»املبتدئون
للمبتدئني  نه وضع شرحهأ بيان التحفة اآلجرومية ية يفقمسائل التحقي :مؤلفهطفيش يف أويعلن     

ا مأو ،نا واحلمد هللاظخذنا منه حأفإن التطويل قد « :قولهبدليل بغية حتصيل العلم الختصاره 
بشرح اآلجرومية شرحا أذكر فيه  ئختفيفا على املبتد ،وان الشروع فيهماأقتصار فهذا الاختصار واال

  .)4(»ورمبا ذكرت أكثر ،من ذلك اثنني وأاحتماال أو  لغةأو ،واحدا من األقوال قوال
دليل ب وضع شرحه باملزمري عن سب دمة شرح نظم ابن أبويعلم حممد بن بادي الكنيت يف مق     

امل، وال ينفك عنه املبتدئ تهي الكامل، وال ميله املتوسط اخلأجعله وسطا، ال ميجه املن أنْ« :قوله
املزمري يف مستهل نظمه ملقدمة اآلجرومية إىل األسباب التربوية البحتة  أبويرجع ابن  .)5(»اجلاهل

  :)6(قولهتمثلة يف تسهيل منثور ابن آجروم و من ذلك امل
وبعد فالقصد ظبذا املنوم   *** تيلُهِس مابنِ ورِثُن آجروم  

                      ملن حفظَ أراده فععليه أنْ*** را ــس ما قد فظَحي راـثُن  
، فكان صهم على عقد جمالسه شدة تعلقهم بفن التدريس وحرإىل ومييل بعض العلماء اجلزائريني    

  :منهجهم تربويا حبتا يتسم مبالمح معهودة يف الدراسة النحوية منها ما يأيت

.  

.  

.  
  

                                                 
  .  114، 113جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل ) 1
  .  53الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
  .54شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 3
  .41يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي ) 4
  . 79مقدم العي املصروم على نظم ابن أب ألجروم ص  ) 5
  .82ص  املرجع السابقيراجع  ) 6
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  احملاورة /أ
قامة الدرس النحوي نقطة بعد يف إم ومشاركته وهي طريقة تربوية دف إىل إحضار ذهن املتعلِّ   

  :نقطة، وتعتمد على وسائل إجرائية منها
  اخلطاب املباشر/�
، ، واحترزعلما: واإلغراء من مثلوما حيتويه من عبارات التذكري  طاب املباشراخل ويف منهج    

للعلماء رح اآلجرومية وغريها مما تتكرر يف مواطن كثرية من ش ،، وتنبيه، وفائدةوتأملْ واعرف
ـ  علما« :قولهومن ذلك م يف تعريفه للكالم لغة ينبه املتعلِّ يعلى الشريف التلمساين أبوف .اجلزائريني
يراجع مثله ، و)1(»...لى معان كثرية، منها الكتابة لق عالكالم يف اللغة يط أنَّـ هللا وإياك اأرشدنا 

، )6(ويوالغردا ،)5(ابن شعيبو ،)4(الصنهاجيبن آقد أمحد و ،)3(الصباغ ، و)2(البجائيعند 
   .)9(بلعامل حممد بايو ،)8(الكنيتبادي بن حممد و ،)7(طفيشأو
     تطريقة قلت وقل /2

جرومية للبجائي يظهر يف شرح اآليتخللها من استفهام وجواب  وما طريقة قلت وقلتإنَّ منهج     
على السكون  فاملاضي على هذا مبين« :قولهدليل أحوال بناء الفعل املاضي ب نيف معرض احلديث ع

  ...املاضي مفتوح اآلخر أبد؟: وعلى الضم وعلى الفتح، فله ثالثة أحوال، فإذا تقرر هذا فكيف يقول
املؤلِّ إمنا أراد: قلتف رد من الضمائر إذْ هو األ املاضيصل، واتصال الضمائر به أمر طارئ ا
 ،)13(أبو القاسم الغرداوي، و)12( الصنهاجيبن آقد أمحد و،)11(الصباغعند ويراجع مثله  .)10(»عليه

ني األستاذ وطالبه بعض شراح اآلجرومية اجلزائريني ب نإن الطريقة احلوارية املتبعة م .)14( طفيشأو

                                                 
  . 53 و،50 و،45 و،41 و،31، و28 و،27 و،26، يراجع يف هذا املقام ص 19الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  .  266جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل يراجع ) 2
  . 106الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  يراجع ) 3
   . 43الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  يراجع ) 4
  .  62حقائق على اآلجرومية ص  يراجع ) 5
  .   140 و ،134، ويراجع يف هذا اال ص 109شرح اآلجرومية للغرداوي ص  يراجع ) 6
  .179، و94، و86،ويراجع يف هذا املقام ص55يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي يراجع ) 7
  .  123مقدم العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم ص  يراجع ) 8
  .  52خمطوط عون القيوم على كشف الغموم على نظم ابن أب آلجروم ص  يراجع ) 9

  .  256، 255جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل ) 10
  . 102الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  يراجع ) 11
  .  50، 49مية ص الفتوح القيومية يف شرح اجلرو يراجع ) 12
   .   63شرح اآلجرومية أليب القاسم الغردواي ص  يراجع ) 13
  .   179يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي يراجع ) 14
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م وعدم لِّم واملتعشراكهم يف العملية التعليمية وحتقيق التبليغ الفعال بني املعلَِّدف إىل شد انتباههم وإ
  .))1ميشه

  التمثيل /ب 
ية قصد بياا، وقد ربوييهدف التمثيل إىل إيضاح القاعدة النحوية وهو عنصر هام يف العملية الت    

  :اآليت هانتهجه الشراح اجلزائريون يف شروحام لآلجرومية ومن أبرز مميزات
  البساطة يف املعىن واملبىن/ 1

 الفعل املضارع حبروف عن مميزات هحديثيف معرض  البجائي أمثلة البساطة عند منهج ومن    
 "الياء:"ـفيضرب  :مثال ذلك« :قولهومن ذلك والفرق بينها وبني أصول الكلمة  الزائدة "نيتأ"

ألا ال تفارق الكلمة كيفما  ؛أصول "الباء"و "الراء"و "الضاد"الكلمة، و هناك زائدة على أصل
ضرب، يضرِب، : واملصدر، حنوصرفتها للماضي واملضارع واألمر واسم الفاعل واسم املفعول 

موجودة يف مجيع تصاريف  "الباء"، و"الراء"، و"الضاد: "ـا، فبرض وبرض، ومبب، ضارِضرِا
يف  "األلف"يف اسم املفعول زائدتان، وكذلك "امليم "يف املضارع، و "الياء"الكلمة، فهي أصول، و

ألا ال توجد يف كل ؛ يف األمر زائدة "األلف"املفعول، و يف اسم "والوا"اسم الفاعل، و
 بن آقدأمحد ، و)4(الصباغو  ،)3( أيب يعلى الشريف التلمساين عندويراجع مثله  .)2(»التصاريف
 ،)9(الكنيتحممد بن بادي و ،)8(طفيش، وأ)7(الغردوايأيب القاسم و ،)6(ابن شعيبو ،)5(الصنهاجي

بني  االشراح اجلزائريني ملقدمة اآلجرومية يف مقام البساطة زاوجو إنَّ .)10(بلعاملحممد باي و ،)9(الكنيت
فوارقهم مراعاة لل ا واألسلوب السهل امليسور الفهم لدى خمتلف الطالب وثَّمبني بساطة األلفاظ املُ

   .النحوية قصد استيعاب القاعدةالفردية وخمتلف مستويام 

.  

                                                 
م باملكتبة الوطنية باحلامة ص 2001أبريل  24، 23استراتيجية التبليغ يف تدريس النحو، بشري إبرير، أعمال ندوة تيسري النحو املنعقدة يف  راجعي ) 1

   . 74 و ،26 و ،12 و ،8، واآلجرومية على طريق السؤال واجلواب ص461
  . 259جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل ) 2
  . 31ية يف شرح اجلرومية ص الدرة النحو راجعي ) 3
 .72الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  راجعي ) 4
  .  200، 199الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  راجعي ) 5
  .36حقائق على اآلجرومية ص  راجعي ) 6
   .61، أبو القاسم الغردواي ص  شرح اآلجرومية راجعي ) 7
  .     .   179يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي راجعي ) 8
  . . 142بن أب آلجروم ص راجع مقدم العي املصروم على نظم اي ) 9

 . 40كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  راجعي ) 10
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  تتابع املثال مع غريه من الشواهد حول املسألة / �
تعدد يف مواضع عديدة من شروح ي تتابع املثال مع غريه من الشواهد حول املسألة إن منهج    

اجلزائريني لآلجرومية ومالشريف التلمساين يف أيب يعلى  لدى ومنه مزواجة األمثلة مع الشواهد ن
، قال فأكرمت الرجلَ رأيت رجالً: واأللف والالم للعهد كقولك«: العهدية إذ يقول "ألْ" نحديثه ع
 ،)4(الصباغو ،)3(ئيالبجا عندويراجع مثله  ،)2(»)1(﴾ نالظَّ نَّا إِنظَ الَّإِ مهرثَكْأَ عبِتا يمو ﴿ :اهللا تعاىل

   ،)8(الكنيتحممد بن بادي و ،)7(طفيشأو ،)6(أيب القاسم الغرداويو ،)5(ابن شعيبو ،)4(الصباغو
يف املسألة النحوية الواحدة وسيلة تعليمية واألمثلة التنوع يف الشواهد  إنَّ. )9(بلعامل  حممد باي    

   .  بني الشواهد املوروثة واألمثلة املصنوعة تمجع ألاحمببة للطالب تساعدهم على تثبيت القاعدة 
   باع الطريقة القياسيةتا/ 3

وسيلة تعليمية إجرائية مهمة تعتمد على ذكر القاعدة، وتدعيمها بأمثلة  اتباع الطريقة القياسية    
بعض الشراح  مبنهجهاعمل  لتمكني املتعلمني من استيعاا والقياس عليها يف مواضع مماثلة هلا، وقد

منهم البجائي يف شرح اآلجرومية يف موضع حتديد احلرف الصحيح من  ،اجلزائريني ملقدمة اآلجرومية
من طريق  طريق وزنه، ووجه نم فبهذين الوجهني يعرف الزائد من األصل، وجه« :قولهدليل الزائد ب

، وابن )11(الصنهاجي بن آقدأمحد  ، واعتمده)10(»صبعليه ما عداه ت سذلك وق مهفَتتصريفه، فَ
الطريقة القياسية مهم جدا؛ ألنه يفتح أمام  نهجمب التعامل إن .)13القاسم الغردوايأبو و ،)12(شعيب

   . جامعة تربط بينها علةاليت  املسائل النحوية املتعلمني أفاقا جديدة لالجتهاد، وإعمال الفكر يف
.  
.  

                                                 
 .تكون للعهد" الظن" يف لفظة " أل"، والشاهد يف اآلية أن 36سورة يونس  ) 1
 .    74 و ،48 و، 43 و ،41 و ،37 و ،34قام ص ، ويراجع يف هذا امل31اجلرومية ص الدرة النحوية يف شرح  ) 2
 .  289جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل راجعي ) 3
 . 80الدرر الصباغية يف شروح اجلرومية ص  راجعي ) 4
 . 154الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  راجعي ) 5
 .   195شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  راجعي ) 6
 .289يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي راجعي ) 7
 .  115العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم ص  مقدم  راجعي ) 8
   .68،69شرح على اللؤلؤ املنظوم ص كفاية املنهوم، و18خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص  راجعي ) 9

 .   288، ويراجع ص261جرومية الكبري للبجائي صشرح اآل ) 10
 .53الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  راجعي ) 11
 .   94حقائق على اآلجرومية ص  راجعي ) 12
  .   187شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  راجعي ) 13
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  الشرح
الشراح اجلزائريون مناذج هلا  مفقد قد اآلجرومية مقدمةُ به تصخ؛ أمهية متزايدة نهج الشرحملإن     

عالية يف األداء اللغوي، وتوفري كثري من اجلهد والوقت للمتعلمني لتحقيق أحسن النتائج، وحرصا 
منهم على جتسيد هذا اإلجراء الذي يهدف إىل تقريب املصطلحات النحوية بالشرح مما يتعسر على 

  : فهم يذللون ذلك بطريقني مها املتعلمني فهمه،
  شرح لغوي)  1

للفظة  ه، ومنه شرحشرح املصطلحات النحوية لغة منهج الشريف التلمساين إىل أبو يعلى يعمد    
 ول العرب حذفت الشئ إذا قطعته وشيءيف اللغة هو القطع، تق )1(واحلذف« :قولهدليل ب "احلذف"

 ،)5(بن آقد الصنهاجيمحد أ، و)4( والصباغ ،)3(البجائي عندويراجع مثله  ،)2(»حمذوف أي مقطوع
   .)9(حممد بن بادي الكنيتو ،)8(طفيشوأ ،)7(القاسم الغرداوي أيبو ،)6(ن شعيبابو ،)5(الصنهاجي

   .)9(الكنيت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، ربيع األول، مجاد اآلخر 18ـ 17جملة التراث العريب، العدد ،حممد خالد الزهاوي نظرية اجلمال يف النحو العريب مفهوم ومعايري،يراجع  ) 1 

 . 390م ص 2010هـ ـ آذار ـ حزيران 1434
 .   61الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 2 
 .   159، 158جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل راجعي ) 3 

 .   136الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  راجعي ) 4
  . 136الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  راجعي ) 5
 .  168حقائق على اآلجرومية ص  راجعي ) 6
 .  55شرح أيب القاسم الغرداوي ص  راجعي ) 7
  .  52يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي راجعي ) 8
 .  96، وكفاية املنهوم على شرح اللؤلؤ املنظوم ص 79خمطوط عون القيون على كشف الغموم ص  راجعي ) 9
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  شرح اصطالحي) 2

على  يف االصطالح  شرح املصطلحات النحويةشراح اجلزائريون ملنت اآلجرومية مبنهج لقد التزم ال    
 نملصطلح احلذف عند حديثه عالشريف التلمساين  أيب يعلىاختالف موضوعاا، ومنه تعريف 

: د األحرف األربعة اليت هيصطالح هو ذهاب أحويف اال«: قولهمن ذلك الفرعية العالمات اإلعرابية 
بن آقد محد أو ،)3(الصباغو ،)2(البجائي عندويراجع مثله ، )1(»النونو الياءو الواو واأللف

 ،)8(الكنيتبادي بن حممد و ،)7(طفيشوأ ،)6( سم الغرداويالقا أيبو ،)5(، وابن شعيب)4(الصنهاجي
لماء اجلزائريني، بل هم إن ظاهرة الشرح ليست وليدة بنات أفكار الع. )9(حممد باي بلعاملو ،)8(الكنيت

   .)11(واألندلسيني )10(ن سبقهم من املشارقةهم متأثرون مب
  التعليل  
تقعيد القواعد، وكان علم اخلليل األساس  اتسم النحو العريب بدقة التعليل وبراعته، وكان بعد     

  . سيبويه يف تأليف كتابه هاألول الذي اعتمد
من أحكام وقواعد له علته، وله سببه الذي  العلة، فكل ما يثبتونه مبنهج زائريوناهتم العلماء اجل    

يوجبه، ولكي تكون القواعد صحيحة ال بأنْ د نِقْتكون عللها معة وم12(مةلَّس( .   
  :منها إذ بسطوا القول يف العلل النحويةالتعليالت يف شروح اآلجرومية للجزائريني  لقد الْتزِم منهج    

  تعليل العالمات اإلعرابية ومعاين اإلعراب لغة /1
ومعاين  العالمات اإلعرابية يف حديثه عن عثر عليهي تلمسانالشريف التعليل أيب يعلى   إنَّ منهج    

يرتلو معاين النحويني ذكروا معاين اإلعراب يف اللغة ل أنَّ علموا«: قولهومن ذلك  اإلعراب يف اللغة
 لم الفرع إالعواإلعراب فرع عنها، وال ي ،املعاين أصل على تلك املعاين؛ ألنَّ اإلعراب يف االصطالح

                                                 
 . 61الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
 .    149جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 2
 .  68، 67يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
 .  78 شرح اجلرومية ص يراجع الفتوح القيومية يف ) 4
 .  58يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
 .   58يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي  ص  ) 6
 .   53ص يف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع ) 7
 . 142يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
 . 89، وكفاية املنهوم ص 75يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 9

 .  11، وقطر الندى ص 1/35يراجع اخلصائص البن جين  ) 10
 . 1/308، 1/65، وشرح الشافية الكافية 2/321و ،1/3يراجع شرح التسهيل البن مالك  ) 11
 . 1/59يراجع مقدمة شرح التسهيل  ) 12
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، مجيع معاين اإلعراب املذكور ن منوح عليه النحويشتقاق ما اصطلَ، ولذلك يصح المبعرفة األص
؛ واشتق من التحسني ،بني معىن الكلمةفاشتق من البيان؛ ألنه يألنه يحاللحن  ألنَّ ؛ن معىن الكلمةس

ه ؛ ألنل، واشتق من االنتقااعلية إىل املفعولية وإىل غريذلكف؛ ألنه يغريها من ال، واشتق من التغيريحقبي
  .)1(»ف به معىن الكلمةرعه ي؛ ألن، واشتق من العرفانكجر وإىل غري ذلىل نصب إىل ينقلها من رفع إ

  .)1(»الكلمة
   على قسيميه تعليل تقدمي االسم /2

 :قولهومن ذلك مي االسم على الفعل واحلرف تقديف حديثه عن البجائي عند  تعليلاليوجد منهج     
االسم مشتق من السمو وهو العلو واالرتفاع،  م االسم على الفعل، والفعل على احلرف؛ ألنَّدإمنا قُ«

املزية والرتبة العليا علىتوهذا أيضا خيرب به وخيرب عنه فثب له يءغريه، واحلرف مشتق من حرف الش ت 
ر لذلك، ومل خفأُالسفلى و هو طرفة وآخره، وأيضا ال خيربه به وال خيرب عنه فثبت له النقص والرتبة 

  .)2(» خيرب عنه، وذلك يوجب له التوسطالتوسط، وأيضا فإنه خيرب به واليبق للفعل بعد هذا إال 
  رفع الفاعل ونصب املفعول تعليل /3
ب صون لقلته وقوته وأولويته، الفاعلُ عفر« :قولهدليل كما يذكر تعليل رفع الفاعل ونصب املفعول ب 

   .)3(»أو ما يقوم مقامه بضدهن، والعامل فيهما الفعل املفعولُ
   ترتيب ألقاب اإلعراب تعليل /4

، مث إمنا قَدم الرفع« :بدليل قولهألقاب اإلعراب  ترتيبيف البجائي  عندل يعليظهر منهج التو    
الم ال تتم فائدته حىت يشمل كل ك الرفع أشرفها، ومن جهة أنَّ ؛ ألنَّالنصب، مث اخلفض، مث اجلزم

زيد قائم، فهذا الكالم مفيد وليس فيه إال : عنه، فتقول خبالف غري الرفع فقد يستغىن مرفوععلى 
ّالرفع، فلهذا قُدم النّمث قُد ،لدخوله األمساء واألفعال، مث م بمصّهي اخلفض لدخوله يف األمساء؛ و قُد

  .)4(»م آخرهامة على األفعال، مث اجلزمقد
  
  

                                                 
 . 43الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
، وتاريخ النحو االعريب يف املشرق واملغرب 24، 23، ويراجع أسرار العربية البن األنباري ص 129، 128للبجائي ص  الكبري شرح اآلجرومية ) 2

، ويراجع الداللة اإلحيائية يف 1/28يد حممد حميي الدين عبد احلم: ، واالنتصاف من اإلنصاف28، 27/ 1، واإلنصاف يف مسائل اخلالف 217ص 
 . 11الصيغة اإلفرادية ص 

ا جامعة ، قسم اللغة العربية وآدام2011شهر يناير 18ة القلم العدد ، جملاملختار بوعناين: د.لبجائي حتقيق ودراسة أشرح اآلجرومية الصغري ل ) 3
   .356وهران، ص

 .  172، 171جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل ) 4
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  إعراب الفعل املضارع تعليل /5

أُعرِب املضارع منها  إمنا« :ومن ذلك قولهعراب الفعل املضارع إلمنهج تعليل الصباغ  منو    
  : سم يف مخسة أوجهلشبهه باال

  .لقائم اًزيد نَّإِ: كما تقول قوميلَا زيد نَّإِ: ا يؤكدان بالالم، تقولأم: األول
  .زيد قائم: ، كما تقولزيد يقوم: أما يقعان خربا، تقول: الثاينو
  . اقائم رأيت زيدا: يت رجال يقوم، كما تقولرأ: أما يقعان صفة، تقول: الثالثو
حروف املضارعة ختتلف عن الفعل املضارع حبسب اختالف املقصود، كما أن األمساء  أنَّ: الرابعو

  .ختتلف حبسب اختالف األشخاص
 فهو حمتمل احلال" يقوم: "تقولفهو نكرة، أو " رجل": تقول اإلام، ومعىن اإلام أنْ: اخلامسو

ف باأللف والالم، وكذلك رعفي "الرجل: "نْ أردت التخصيص قلتواالستقبال فكالمها مبهم، فإ
هذه   ا أشبه الفعل املضارع االسم منمفيتخصص للحال ولالستقبال، فلَ "غدا"أو  "يقوم اآلن: "تقول

   .)1(»رف؛ ألنه املشبه بالشيء ال يقوى قوتهبالرفع والنصب ومل يعرب باحل برِعالوجوه أُ
  وة باجلزمساختصاص االسم باجلر والفعل املضارع اخلايل من نون التوكيد املباشرة ونون الن /6

حديثه على الفتوح القيومية يف : يف شرحه الصنهاجي بن آقد أمحد عند ليعلالت منهج  يعثر على    
 :قولهدليل اخلايل من نون التوكيد املباشرة ونون النوة باجلزم باختصاص االسم باجلر والفعل املضارع 

إمنا اختص االسم باجلر ألن كل جمرور خمرب عنه يف املعىن، وال خيرب إال عن االسم، وإمنا اختص اجلزم «
بالفعل ليكون كالعوض عن اجلر يف االسم والتعادل بينهما؛ ألن االسم خفيف والفعل ثقيل، 

 االسم ثقلَ خفةُ ادلَعت، والثقيل للخفيف لالثقيلَ اخلفيف يطركة، فأعوالسكون أخف من احل
مدلول االسم بسيط  ألن ؛االسم خفيف والفعل ثقيل الفعل خفة السكون، وإمنا قلنا إنَّاحلركة، وثقل 

  .)2(»ومدلول الفعل مركب من احلدث والزمان، واملركب ثقيل والبسيط خفيف
  
  
  

                                                 
 .  72، 71الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
 .  86الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
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  األصلية والفرعيةترتيب عالمات الرفع  /7 

دليل ب ألصلية والفرعيةا ترتيب عالمات الرفععن  حديثه يفابن شعيب  عند ليعليظهر منهج التو    
 املد يف واوث باأللف ألا أخت الالضمة ألا أصل، وثىن بواو ألا ينشأ عنها، وثلَّ مقد« :قوله

، كما يعثر )1(»األفعال، واألفعال بعد األمساء النون ألا من عالمات رخ، وأوألا تبدل منها واللني
  .)3(بلعاملحممد باي و )2(عليه عند البجائي

   األصلية والفرعيةترتيب عالمات النصب  تعليل /8
: ب ومن ذلك قولهترتيب عالمات النص نحديثه عيف  يعثر عليه ومن منهج التعليل عند اطفيش      

»وللنبِص خمس الَعمالفَ :اتتا األصل يف النصب خلفته ةُحا أل ا حركة ابدأتومسي ،مع كو 
وىل مما أتبعها األلف ألا أ ةُرسالكَو. الفتحة ألا تنشأ عنها تبعهاأ فلاَألو ،نفتاح الفم عندهاال فتحة

ال إألنه مل يبق له  هرخأَ ونالن فذْحو .تبعها الكسرة ألا تنشأ منهاأ اُءاليو .بعدها ألا حركة
   .)4(»وألنه عدم ؛وهو بعد االسم ،يف الفعل وألنه ؛التأخري

  التثنية وبناء ما عدامها املوصول بصيغيت تعليل إعراب اسم /9.
بصيغة التثنية  إعراب اسم املوصول نحديثه عيف  يوجد القاسم الغرداوي يل أيبعلمن منهج تو    

 امع أما من أمساء املوصوالت مل" اللتان"و" اللذان" وإمنا أعرب« :بدليل قوله" نِيتاللَّ" و"نيذَالَّ"
من خصائص األمساء، واألصل يف األمساء  يئهما على صورة املثىن، والتثنيةعارضهما من جم

 مبينة ما خالواملوصوالت كلها « :، كما يعلل بناء املوصالت ما عدا املثىن بدليل قوله)5(»اإلعراب
نِاملثىن، بيعده، بما  عناه إالَّاحلرف يفتقر إىل ما بعده فال يتضح م نَّفتقار؛ ألا باحلرف يف االههلشب ت

  .)6(»بصلتها تىوكذلك األمساء املوصولة ال يتضح معناها حىت يؤ
  
  

                                                 
  .   35حقائق على اآلجرومية ص  ) 1
 .128الكبري للبجائي ص  يراجع شرح اآلجرومية ) 2
   . 27 ص املنظوم اللؤلؤ على شرح املنهوم كفاية ويراجع ،25 ،24 ص الغموم كشف على القيوم عون طويراجع خمط ) 3
 .  102صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي ) 4
 .    180شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 5
   .  182 شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 6



67 
 

  
  
 

مميزات الفعل املضارع تعليل /10  

 الذيمميزات الفعل املضارع يعثر عليه يف حديثه عن الكنيت حممد بن بادي تعليالت  منهجإن     
أخويه  نورد ميز الفعل م« :قولهومن ذلك د الزمن عبعلى ن الدالتا" سوف"و "السني"يتصدره 

   .)1(»وسوف ومها خيرجان املضارع من ضيق احلال إىل سعة االستقبال االسم واحلرف بالسني
 شروح العلماء اجلزائريني ملقدمة اآلجرومية تعليمية يف النحو العريب، كما أرادوا من خالله أنْ نَّإِ    

يقدموا لطالم عرضا شامال وميسرا لقواعد اللغة العربية وزودوهم بالتفسري للظوهر اللغوية دون 
  .عرابية املختلفةأثقال القارئ بالتفاصيل، وهي كتب تطبيقية لكثرة الشواهد واألمثلة والنماذج اإل

ما توصل إليه العلماء اجلزائريون بشأن التعليل ليس موجبا بل حيتمل الشك واليقني على حد  وإنَّ
م مل يذهبوا بعيدا يف التعليل بل بوجود الدليل، وهي ، كما أ)2(إجابة سيبويه عند ما سئل عن العلة

   .ات متفاوتة من القوة والقبولعملية اجتهادية ذوقية تستند إىل املنطق، وقد تكون على درج

   )3(االختصار

إنَّ من  :التوسع يف كتاب سيبويه: سجية فطرية يف لغة العرب، يقول صاحب كتاب االختصار إنَّ    
 ذلك ألم أنَّوهم أبلغ من اإلطناب واإلطالة؛ عند ألنه ؛يف كالمه عريب امليل إىل االختصارطبيعة ال

البليغ ممعلم تربوي من مظاهر تيسري النحو العريب، وقد سعى الشراح هو و ،)4(يسلك هذا املسلك ن
، )5(يف شروحام دفعا للسآمة والضجر من اإلطالةاآلجرومية إىل تطبيق هذا املنحى  اجلزائريون ملقدمة

 منهج نوم ،)6(افيه بسهولة وال يضيع وقته االقارئ ليستوعبه إىل ةالنحوي سائلامل وا، وليقرب)5(اإلطالة
 :قوله ومن ذلك أقسام النعت نلشريف التلمساين يف معرض حديثه عاأيب يعلى  عند االختصار منهج

 عمر صاحب ، وجاءين زيدالعاقلُ زيد مثل جاءين غالم ،واألمساء املضافة توصف ويوصف ا«
حيتمله هذا  ماالعاقل والرجل العاقل، وهذا قدر  جاءين زيد: ، وما فيه األلف والالم كذلك مثلالعاقلُ

                                                 
 . 105مقدم العي املصروم على نظم ابن أب ألجروم ص  ) 1
 .   266، 265، والعلل النحوية يف كتاب سيبويه ص 66، 65يراجع اإليضاح يف علل النحو ص  ) 2
 ،يعقوب خالد ، حتقيق وتعليق ودراسة )م1994ـ  هـ 1414ت (منظومة يف الضمري أليب بكر بن العريب التيجيين املضاوي الوهراين يراجع   ) 3

 . 160ن ص داا باملركز اجلامعي بغليزاآم بقسم اللغة العربية و2009جملة مطارحات يف اللغة واألدب، العدد األول نوفمرب 
 . 11يراجع التوسع يف كتاب سيبويه ص  ) 4
 . 102يراجع مناهج العلماء املسلمني ص  ) 5
املختار بوعناين، جملة دراسات : للعريب بن السنوسي القيزاين املستغامني بقلمـ منهجه وحمتواه ـ يراجع القولة الشافية بشرح القواعد الشافية  ) 6

 . 168، ص 1997جزائرية  العدد األول جوان 
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د نعراجع مثله وي ،)1(»يبلغ طرفه املختصر من الكالم يف هذا الباب وإال فهذا باب عريض اليكاد أنْ
 ،)6(القاسم الغرداوي أيب، و)5(شعيبابن ، و)4(الصنهاجي بن آقد حممدو ،)3(الصباغو ،)2(البجائي

. )8(الكنيت حممد بن باديو ،)7(اطفيشو  

اآلجرومية إىل اإلحالة على بعض املسائل النحوية بعبارات خمتلفة ويلجأ الشراح اجلزائريون ملقدمة     
   :منها

   ومثلها انظره/ 1
مؤلفه، أو  نعلى مسائل حنوية سبق ذكرها مللمؤلِّف قد تكون اإلحالة واتباعا ملنهج االختصار     

 بلفظةاإلحالة منهج يزاوج بني  تكون على كتب لغريه قصد التوسيع ملن أراد االستزادة، فالبجائي
ومن  ،على كتابه وعلى غريه يف موضوع جزم الفعل املضارع املعتل اآلخر حبذف حرف العلة "انظره"

وقد تقدم ذلك يف  ... جزمه حبذف آخره وليس حركة الفعل املضارع املعتل اآلخر فإنَّ« :قولهذلك 
، وهذا ما )9(»نظره هناكفارددناه وما اختاره الشريف وما الفعل املضارع املعتل اآلخر قبل هذا، 

                         .)12(وابن شعيب ،)11(الصنهاجيآقد  بن أمحدو ،)10(الصباغ ذهب إليه
على  حييلإذ  عالمات احلرف حديثه عنيف يعثر عليه بلعامل  حممد بايعند منهج االختصار  إن    

واحلرف ما تراه « :قولهومن ذلك  "فلرياجعه" بعبارةمشريا إىل منهج اإلحالة الرحيق املختوم  :كتابه
يف شرحنا الرحيق املختوم يف هذا احملل أنواع احلرف يف ميه من الدالئل، وقد ذكرنا غري قابل ما لقَسي

   .)13(»معرفة تلك األنواعتنبيه فلرياجعه من أراد 
  
  

                                                 
 .  110الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  . 265جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 2
 . 181ومية ص يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلر ) 3
  . 65ص ، و26الفتوح القيومية ص يراجع  ) 4
 .  50، 49يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
 .  145ص  قام، ويراجع يف هذا امل72ص  ،74رومية أليب القاسم الغردواي ص يراجع شرح اآلج ) 6
  .  187صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع ) 7
 .  167يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
 .   252جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل ) 9

 .  146ص و 106يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 10
 .    19يراجع الفتوح القيومية على شرح اجلرومية ص  ) 11
  .   62يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 12
 .        11، 10كفاية املنهوم ص  راجع، وي20خمطوط عون القيوم ص  ) 13



69 
 

  
  
2 /كما قدنا ومثلهام  

بدليل  "كما قدمنا" عبارةباالختصار  مشريا إىل منهج عالمات االسمعن  حديثه أورد البجائي يف    
القبول هلا كاف كما قدمنا يف : ، قيلسم، وقبول االسم هلا كافيشترط حصوهلا يف اال« :قوله

، وأبو القاسم )3(الصنهاجيبن آقد أمحد و ،)2(الصباغ ، وهذا ما ذهب إليه)1(»األلف والالم
                         .)6(بلعاملوحممد باي  ،)5(لكنيت، وحممد بن بادي ا)4(الغردوي

مشريا إىل  وجاء يف حقائق اآلجرومية البن شعيب يف إعراب الضمائر املتصلة باألفعال اخلمسة    
 :أو ضمري مجع مثاله قوله تعاىلوقوله « :قولهمن ذلك و ،"قبله كما" عبارةباالختصار  منهج

   .)8(»إعرابه كما قبله ،)7(﴾يتوكَّلُونَ ربِّهِم وعلَٰى﴿
يف حديثه البجائي يعثر عليه عند  دون تكرار مضامينه "ما أشرنا إليه"بعبارة  االختصارإن منهج      
 :قولهمن ذلك و ترتيبهاعلى ابن آجروم  استدركم نواصب الفعل املضارع األساسية وبالواسطة نع

فيسلم من االلتباس يف كالمه، فيقول  "الواو"و" الفاء"على " أو"وكان من حق املؤلف أن يقدم «
أَنْ، ولن، وإذا، وكي، والم اجلحود، وحىت، وأو، واجلواب بالفاء، والواو، وأما على ما ذكره : وهي

   .)10(ابن شعيب وهذا ما ذهب إليه. )9(»ما أشرنا إليه ففيه من اإلام وااللتباس
 حركة نعند حديثه ع" كما سبق"ار بعبارة االختصيشري إىل منهج القاسم الغرداوي  أباكما أجد     

بدليل  )11﴾بِيوسف فَعلْتم ما علمتم هلْ﴿: من قوله تعاىل" ملتعفَ"و"ملمتع"من الفعلني " ءالتا"حرف 
وضربتما « :إىل قوله" كما سبق"ويشري بعبارة  ،)12»ألجل امليم كما سبق" ءالتا"وضمت « :قوله
ألا وقعت  ؛"ءالتا"التثنية يستوي فيها املذكر واملؤنث، وضمت فيه  ني؛ ألنَّواملخاطبتني ية املخاطبلتثن

                                                 
 . 137جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل ) 1
 .     81يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
    .77صيراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية  ) 3
 .     183يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
 115يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 5
 .     35يراجع كفاية املنهوم ص  ) 6
 .اجلماعة ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل" واو" "يتوكلون: "، والشاهد يف اآلية قوله2سورة األنفال  ) 7
 . 45، 44حقائق على اآلجرومية ص  ) 8
 . 289جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل ) 9

 .      44حقائق على اآلجرومية ص يراجع  ) 10
 . املتصل ا" امليم"يف الفعلني السابقني مضمومة احلركة بسبب حرف " التاء"أن " فعلتم"و " علمتم: "، والشاهد يف اآلية قوله89سورة يوسف  ) 11
 .   136شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 12
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 لك ما قام مقامهما قبل الواو ال يكون إال مضموما، وكذو ألا شفوية ؛قبل امليم وامليم مبرتلة الواو
عند  "مثلّتكما " اطفيش منهج االختضار بعبارة يوظف .)1(»وهو فرع ألن التثنية فرع عن املفرد

وال خيفى أنه ال يشترط يف الغرض من « :ومن ذلك قوله املَفْعولِ الَّذي ملَ يسم فَاعلُه�نعحديثه 
الشيء أن ال حيصل من غريه، فتلك طريق وهذه طريق، فكما حيصل عدم البيان بالبناء للمفعول، 

   .)2(»لالختصارحيمل بالبناء للفاعل املبهم، كما مثلّت، واألوىل أوىل 
  :وأذكر منها منهج االختضار وأضف إىل ذلك العبارات اليت قد يتعذر حصرها يف       
  .)3(»وفيه كفاية ملن اقتصر عليه« :ـ يف شرح الآلجرومية للبجائي 
  .)4(»املتقدم ذكرها«: ـ ويف الدرر الصباغية 
  . )5(»مر اكم« :ـ ويف حقائق على اآلجرومية  

  .)6(»كما تقدم« :اآلجرومية أليب القاسم الغرداويشرح  ـ ويف

  .)7(»وهكذا إعراب بقية األمثلة« :ـ ويف كفاية املنهوم
على املراجع بدقة يون يف مقام اإلحالة على طريقة سليمة تتمثل يف اإلحالة لقد كان الشراح اجلزائر 

كَذْحيث يإليه يف املوضوع، وهو ما تلح عليه ف يف آن واحد حىت يدعم ما ذهب ف واملؤلَّاملؤلِّ ر اسم
الرحيق املختوم؛ : فهعلى مؤلَّ بلعامل الذي حييل طالبه محمد بايك،)8(املناهج احلديثة يف العامل كله

بسطناها يف وبقية الكالم على املفعول الذي مل يسم فاعله « :ألنه يرى بينهما تكامال بدليل قوله
  .)9(»شرحنا الرحيق املختوم

.  

.  

.  

.  

.  

.  
  
  
  
  

                                                 
 .   136ص  املرجع السابق ) 1
 . 190صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي ) 2
 .     310جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل يراجع ) 3
 .     73الدرر الصباغية ص  يراجع  )4
       .       374، و356، و300، و210صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي ويراجع ،65حقائق على اآلجرومية ص  يراجع ) 5
 .       100شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  يراجع ) 6
  .     35يراجع كفاية املنهوم ص  ) 7
دراسات املختار بوعناين، جملة : بقلم دالقريواين املستغامني، للعريب بن السنوسي  ـ يراجع القولة الشافية بشرح القواعد الكافية ـ منهجه وحمتواه ) 8

 .   145، ص 1997ان جو 1:جزائرية، العدد 
 .    61كفاية املنهوم ص  ) 9
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 :الفصل الثاين.

    

آلجرومية امنهج االستشهاد واالستدالل يف شرح 
  لدى اجلزائريني 

  
  القرآن الكرمي -
  القراءات -
  احلديث النبوي الشريف -
  كالم العرب  -
  املذاهب اللغوية -
  آراء العلماء -
  املنظومات -
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  لقرآن الكرميا
الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة اليت ال يزيدها التقدم العلمي إال رسوخا يف اإلعجاز، لقرآن ا    

ويهديهم إىل  ،من الظلمات إىل النور العباد أنزله اهللا على رسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  ليخرج
الصراط املستقيم، فكان عليه الصالة والسالم يلِّبهيفقهونـ  ف مه لصحابته ـ رضي اهللا عنهغ 

زم د عليها، ويشدد ابن حعتميف رأس املصادر اليت ي هوكان علماء اللغة يضعون. بسليقتهم وطبعهم
ريه من مصادراالستشهاد يف هذا اال على أسبقية النص القرآين على غ) م1064/ هـ456ت (
 أو الطرماح أو طيئةد المرىء القيس أو لزهري أو جلرير أو احلجِو وال عجب ممن إنْ«: قولهدليل ب

يف اللغة يقطع به ومل ي أو من سائر العرب لفظا يف شعر أو نثر جعله ألعرايب أسدي أو سليمي أو متيم
 يلتفت إليه وال جعله حجة وجعل ها كالما ملاللغات وأهل د هللا تعاىل خالقِجو مث إنْيعترض عليه، 

  .)1(»عما أوقعه اهللا عليهصرفه عن وجهه ويحوره عن موضعه ويتحيل يف إحالته ي
كل أبواا  املتصفح لشروح العلماء اجلزائريني ملقدمة اآلجرومية جيد آيات القرآن منبثقة يف نَّإِ    

  :ن ا يف قواعدهم وأحكامهم منهايعتمدون عليها ويستشهدو
  تأكيد داللة لفظ وبيان أوجهه اللغوية

  داللة األمساء لغة/ � 
أيب يعلى يعثر عليه عند  لتأكيد داللة لفظ وبيان أوجهه اللغوية منهج االشتشهاد بالقرآن الكرمي إن    

 ومنه قوله ،الكالم يف اللغة يطلق على معان كثرية منها اإلشارة عن حديثه الشريف التلمساين يف
وهذا ما ذهب  ،)3(»، والرمز هو اإلشارة)2(﴾رمزاإِلَّا  أَيامٍ ثَلَاثَةَ الناس قَالَ آيتك أَلَّا تكَلّم﴿ :تعاىل

: هقولومن ذلك داللة اإلعراب لغة حديث البجائي عن ويف  ،)4(ذهب إليه أبو القاسم الغرداوي
ويف حديث الصباغ ، )6(»، أي حسانا)5(﴾عربا أَترابا﴿: ويطلق ويراد به التحسني، ومنه قوله تعاىل«

لّكُلِّ بابٍ ﴿:األقسام األجزاء، قال اهللا العظيم«: هقولبدليل " األقسام"بيان داللة لفظة الصباغ عن 
، وال يصح أنَّ األقسام مبعىن األنواع؛ ألنَّ من شرط النوع إطالق املقسوم )7(﴾ مقْسوم مّنهم جزٌء

                                                 
  .)و(النحوي للقراءات القرآنية ص  التوجيه ) 1
  . يكون بداللة الكالم يف اللغة" رمزا: "، والشاهد يف اآلية قوله41سورة آل عمران  ) ) 2
  . 20الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  . 55شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص يراجع  ) 4
  ". حسانا"تكون بداللة " عربا: "، والشاهد يف اآلية قوله39سورة الواقعة  ) 5
  . 158شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 6
  . ال يقال أنواعهال تكون بداللة األنواع، لذا يقال أقسام اإلعراب و" مقسوم: "، والشاهد يف اآلية قوله44سورة احلجر  ) 7
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: التفريق بني األمحاء واألختان يف اللغةحديثه عن أمحد بن آقد الصنهاجي يف عند  ومنه، )1(»عليه
ما كان من أقارب الزوج فهم األمحاء، وكل ما كان من أقارب  لُّقال أهل اللغة كُ«: ومن ذلك قوله

: ألنه من الصهر وهو االختالط، قال تعاىل" هـ"الزوجة فهم األختان، واألصهار جيمعهما، قال 
﴿طُونِهِمي با فم بِه رهصي لُودالْج3(»)2(﴾و(.   
   الفعل داللة /2

" ظن" نطفيش يكمن يف حديثه عأعند  لتأكيد داللة لفظ ومن منهج االشتشهاد بالقرآن الكرمي     
بِّهِم  يظُنونَ أَنهم ملَاقُو ر ﴿: للرجحان أو لليقني حنو وهي ظَننت«: قولهمن ذلك اليت تفيد اليقني، و

 مهأَنور هونَ إِلَي4(﴾ اجِع( ،﴿هإِلَّا إِلَي اللَّـه نأَ ملْجوا أَن لَّا مظَنو﴾)أي الملجأ ثابت من اهللا إىل )5 ،
  . )6(»مبعىن اتهم فمتعد لواحد"ّ ظن"إىل شيء إال إليه، وأما 

  فوحلرامعاين  /3
يذهب إىل إذ  )7(ابن شعيبعند  يعثر عليه لتأكيد داللة لفظ ومن منهج االشتشهاد بالقرآن الكرمي    

تثبت هذا  قرآنيتنيآيتني ب يشتشهدتكون حرف حتقيق إذا اقترنت بالفعل املاضي  "قد"احلرف  إىل أنََّ
عند  هومن ،)9(﴾وقَد فَر ض اهللا لَكُم تحلَّةَ  أَيمانِكُم﴿)8(﴾الْمؤمنونَ أَفْلَح قَد﴿ :على حنو قولهاملعىن 
وما «: ومن ذلك قوله" النهي"على " ال"بيان داللة لفظة حديثه عن  يف بادي الكنيت أمحد بنعند 

حممد باي ، ويذهب )11(»)10(﴾ شيئًا بِه لَا تشرِكُوا﴿ :حنو ان من األعلى إىل األدىن فهو ي،ك
 :حنو" وصاحبوا"«: هقولبدليل من معانيها املصاحبة " الباء"حرف اجلر بلعامل أنَّ

                                                 
  . 99الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  . وذا تكون داللة األصهار جتمع بني أقارب والزوج والزوجة" خيلط"مبعىن" يصهر: "، والشاهد يف اآلية قوله19سورة احلجر  ) 2
  .   99الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  . يفيد اليقني"يظن"، والشاهد الفعل46سورةالبقرة ) 4
  .تفيد اليقني" يظنون"قوله الفعل ، والشاهد118سورة التوبة ) 5
  .253صيف بيان التحفة اآلجرومية  ةقيقمسائل التحقي ) 6
  . 27حقائق على اآلجرومية ص يراجع  ) 7
  . يدل على التحقيق" قد"الفعل املاضي باحلرف إذا سبق " قد أفلح: "، والشاهد يف اآلية قوله1سورة املؤمنون ) 8
  . يدل على التحقيق" قد"إذا سبق الفعل املاضي باحلرف " قد فرض: "، والشاهد يف اآلية قوله2سورة التحرمي  ) 9

  .ي غرضه اللزوم ألنه صادر من األعلى إىل األدىن" لَا تشرِكُوا: "، والشاهد يف اآلية قوله36سورة النساء  ) 10
  . .   130مقدم العي املصروم ص  ) 11
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: وتأيت للتكثري حنو« :هقولومن ذلك يكون مبعىن التكثري،  "قد"احلرف وكذا ، )2(»)1(﴾بِسلَامٍ اهبِطْ﴿
  . )4(»)3(﴾في السماِء وجهِك تقَلُّب قَد نرٰى﴿: يقول: حنو

  دعم رأي حنوي
  األلف والالم للعهد/1

يعلي الشريف حديث أيب يف  يوجد لدعم رأي حنوي ومن منهج االشتشهاد بالقرآن الكرمي     
وتكون «: قولهبدليل آيتيني من الذكر احلكيم األلف والالم تكون للعهد، ويدعم ذلك ب أنَّ التلمساين

فَعصٰى فرعونُ  كَما أَرسلْنا إِلَٰى فرعونَ رسولًا﴿ :قال اهللا تعاىل... األلف والالم للعهد 
  .)7(»)6(﴾الظَّن إِنَّ أَكْثَرهم إِلَّا ظَناوما يتبِع ﴿ :، وقال تعاىل)5(﴾الرسولَ

  تذكري الكالم /2
ث، فمن تذكريه قوله نؤر ويكَّذَوالكالم ي«: قوله بدليل الكالم يذَكَّر ويؤنث ويسعى البجائي أنَّ    
   .)9(»)8(﴾الطَّيِّب الْكَلم إِلَيه يصعد ﴿: تعاىل

  "رب"إبطال عمل / 3
إبطال  عن هحديثعليه عند الصباغ يف  يعثر لدعم رأي حنوي منهج االشتشهاد بالقرآن الكرميإن     

عليها  "ما"قد تدخل...  بوقولك ر«: يشري إىل ذلك بقوله" ما"إذا دخلت عليها " رب"عمل 
   .)11(»)10(﴾كَفَروا الَّذين يود ارمب﴿ :فتكفها عن العمل، ومنه قوله تعاىل

  استدراك حممد بن آقد  الصنهاجي عن ابن آجروم /4
ومل «: األمر ياء املخاطبة بدليل قولهفعل استدراكا من عالمات الصنهاجي  آقد حممد بن  يذكر    

ر ما يدخل على األمر، وهي ياء املخاطبة فتدخل على األمر واملضارع معا كقول سبحانهكُذْي: 
  .)1(»)12(﴾عيناواشربِي وقَرِّي  فَكُلي﴿

                                                 
  . تكون مبعىن املصاحبة" الباء"حرف احلرف " بسالم: "، والشاهد يف اآلية قوله48سورة هود  ) 1
  .   16خمطوط عون القيوم ص  ) 2
  . تفيد التكثري" قد"، أن "قد نرى: "، والشاهد يف اآلية قوله144سورة البقرة  ) 3
  .   21كفاية املنهوم ص  ) 4
  . إن األلف والالم املتصلة ا تكون للعهد" الرسول:"، والشاهد يف اآليتني قوله 16، 15سورة املزمل  ) 5
  . املتصلة ا تكون للعهد" ال"إن" الظن"، الشاهد يف اآلية قوله36سورة يونس  ) 6
  .    31الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 7
  . إن الكالم يذكر ويؤنث وهنا ورد مذكرا حيث جاءت الصفة مذكرة" الكلم الطيب: "، والشاهد يف اآلية قوله10سورة فاطر  ) 8
  .    164شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 9

  .فكفتها عن العمل" رب"على " ما"دخلت" رمبا: "، والشاهد يف اآلية قوله02سورة احلجر  ) 10
  .    64 ،63ة يف شرح اجلرومية ص الدرر الصباغي ) 11
      . ياء املخاطبة املتصلة باألفعال من عالمات فعل األمر" قري"و " اشريب"و" كلي: "، والشاهد يف اآلية قوله26سورة مرمي  ) 12
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  ألقاب اإلعراب /5
 :من أَلْقَابِ اإلعراب الرفع حنو«: ومن ذلك قوله جمال ألقاب اإلعراب ويستشهد ابن شعيب يف     

2(﴾﴿قال الَّله(الَ: ، والنصب حنوني لَن﴿ اللّه﴾)3( ،واخلفض حنو: ﴿ نّم جِدسامِ الْمرالْح﴾)5(»)4(.  
  بلفظ اجلاللة" التاء"اختصاص حرف اجلر /6
والتاء خمتصة «: ختتص بلفظ اجلاللة بدليل قوله" التاء"يبني أبو القاسم الغرداوي أنَّ حرف اجلر      

  .)8(»)7(﴾يوسف تذْكُر تاللَّـه تفْتأُ﴿ ،)6(﴾وتاللَّـه لَأَكيدنَّ أَصنامكُم﴿: حنو قوله تعاىل" اهللا"باسم 
    لتاء التأنيث الساكنةو تقديرا أ السكون حتقيقا /7   
السكون  نطفيش يف حديثه عألدعم رأي حنوي أجده عند  ومن منهج االشتشهاد بالقرآن الكرمي    

قَالَت ﴿ :حنو ،واملراد السكون حتقيقا«: قولهمن ذلك ولتاء التأنيث الساكنة، و تقديرا أ حتقيقا
9(﴾بِّ ر(، بعدها حنوذا كسرت للساكن إتقديرا مثل ما وأ: ﴿رام إِذْ قَالَت رمع انَ أَت﴾«)10(.  
  بناء الفعل املضارع  /8
إذا دخلت عليه نونا التوكيد الثقيلة واخلفيفة  أمحد بن بادي الكنيت أنََّ الفعل املضارع يبىنينبه      

لَيسجنن  ﴿ :تعاىلة أو خفيفة حنو قوله لواملضارع املوصول بنون التوكيد املباشرة ثقي«: قولهبدليل 
نّا مكُونلَيرِين واغ12(»)11(﴾الص(.  

  التكثري "قد"من معاين  /9

                                                                                                                                                            

«« 
  .   76الفتوح القيومية ص  ) 1
    . حيث جاء لفظ اجلاللة مرفوعا ألنه فاعل، والرفع من ألقاب اإلعراب" اهللا: "، والشاهد يف اآلية قوله115سورة املائدة  ) 2
      . والنصب من ألقاب اإلعراب" لن"بعامل النصب " ينال"فقد نصب الفعل املضارع " لن ينال: "، والشاهد يف اآلية قوله37سورة احلج  ) 3
      . ، واجلر من ألقاب اإلعراب"املسجد"من عوامل اجلر يف االسم " من"فـ" من املسجد: "، والشاهد يف اآلية قوله01ء سورة اإلسرا )4
  .     33حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
     . فالتاء حرف قسم وجر وختتص بالدخول على لفظ اجلاللة" تاهللا: "، والشاهد يف اآلية قوله57سورة األنبياء  ) 6
  . فالتاء حرف قسم وجر وختتص بالدخول على لفظ اجلاللة" تاهللا: "قوله ، والشاهد يف اآلية85سورة يوسف  ) 7
  . 76شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 8
  . سكون التاء سكون حقيقي" قالت: "، والشاهد فيها قوله47سورة آل عمران) 9

  . سكون التاء سكون تقديري اللتقاء الساكنني" لتقا: "فيها قوله ، والشاهد35سورة آل عمران ) 10
فعالن مضارعان اتصلت ما نون التوكيد الثقيلة واخلفيفة على الترتيب فبين الفعل " ليكونا"و" ليسجنن:"، والشاهد يف اآلية قوله32سورة يوسف  ) 11

     . املضارع على الفتح
  . 108، 107مقدم العي املصروم ص  ) 12
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    ومن معانيه التكثري بدليل  بالفعل املاضي واملضارع خيتص "قد"حممد باي بلعامل أنَّ احلرف كر ذْي
  ذ.)2(»)1(﴾في السماِءوجهِك  تقَلُّب قَد نرٰى﴿: وتأيت للتكثري حنو قوله تعاىل« :قوله

  
  التعدية" الباء"من معاين حرف اجلر/10

والتعدية حنو قوله «: قولهمن ذلك التعدية، و من معانيه "باءال"حرف اجلريبني حممد باي بلعامل أن      
  . )4(»)3(﴾بِنورِهم ذَهب اللَّـه ﴿ :تعاىل

   حتديد موضع كلمة من اإلعراب
  :فيما يليعليه  يعثر يف حتديد موضع كلمة من اإلعراب منهج االشتشهاد بالقرآن الكرمي إن    
  العامل فارق يف إعراب األفعال اخلمسة نصبا وجزم/ �

العالمة اإلعرابية عن  يف حديثهلتلمساين الشريف ا يعلىإيب  عند السالف الذكر نهجاملعلى  يعثر    
مل مثل قوله صل الفرق بني النصب واجلزم بالعاوحي«: قولهومن ذلك عال اخلمسة نصبا وجزما لألف

   .)6(»)5(﴾تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَإِن لَّم ﴿: تعاىل
  إعراب الفعل املضارع بالعالمة الفرعية/ �

: اآليت حديثه يف عند حممد باي العامل إعراب الفعل املضارع بالعالمة الفرعية ى منهجكما يعثر عل    
ه ، فعل مضارع مرفوع بثيوت النون يف آخر)7(﴾ماذَا تأْمرِين ﴿: ويف سورة النمل وهو قوله تعاىل«

   .   )8(»نيابة عن الضمة
  نصب الفعل املضارع بأن مضمرة/ 3
ا أم« :هقولدليل مضمرة بعد الم التعليل، ببيان نصب الفعل املضارع بأَنْ  إىل ويسعى البجائي      
 املقدرة الَ نْأَبعدها، والنصب بِ "أنْ"على الفعل وتفيد التعليل، وتقدر ي فهي الالم اليت تدخل كَ مال

                                                 
  .تفيد للتكثري" قد"، أن "قد نرى: "، والشاهد يف اآلية قوله144سورة البقرة  ) 1
  .     19خمطوط عون القيوم ص  ) 2
  . أذهب اهللا نورهم: تفيد التعدية وميكن القول" الباء"فحرف اجلر" بنورهم: "، والشاهد يف اآلية قوله17سورة البقرة  ) 3
، 2006، سنة 3روف اجلر يف ديوان أيب احلسن علي بن صاحل اجلزائري، يوسف بن نافلة، جملة القلم العدد يراجع معاين حو، 19كفاية املنهوم ص  ) 4

  . 126قسم اللغة العربية وآداا، جامعة وهران ص 
" تفْعلُوا نل: "قوله :النون، والثاينوعالمة جزمه حذف " مل"فعل مضارع جمزوم بـ" تفْعلُوا لَّم: "قوله األول: و يف اآلية شاهدان ،24سورة البقرة  ) 5

   .وعالمة نصبه حذف النون؛ ألما من األفعال اخلمسة "لن"فعل مضارع منصوب بـ
  . 62الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 6
    . من األفعال اخلمسة، وترفع بعالمة فرعية وهي ثبوت النون" تأمرين: "، والشاهد يف اآلية قوله33سورة النمل  ) 7
  .  31كفاية املنهوم ص  ) 8
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حممد  هذا ما ذهب إليهو .)2(»)1(﴾من ذَنبِك تقَدم ما اللَّـه لَك لّيغفر﴿: حنو قوله تعاىل... م بالالَّ
  .)3(بلعامل  باي

.  
  
  اإلعراب التقديري/ �

الضمة «: قولهومن ذلك املقصور  سم املفردالعالمة اإلعرابية املقدرة يف اال الصباغ علىوينبه     
  .)5(»)4(﴾قَالَ موسٰى ما جِئْتم بِه السِّحر﴿: عالمة للرفع يف االسم املفرد تكون مقدرة حنو قوله تعاىل

ر5(»)4(﴾السِّح(.  
  إعراب مجع املؤنث السامل/ �
 الذي مجع املؤنث الساملأيب القاسم الغرداوي يف حديثه عن  عند السالف الذكر نهجعلى امل يعثر    

قامت اهلندات، : وتكون فيه ظاهرة، حنو«: ومن ذلك قوله يعرب رفعا بالضمة ظاهرة أو مقدرة
اىل حكاية عن لوط  ـ عليه ومقدرة حنو قوله تعـ، )6(﴾مهاجِرات الْمؤمنات جاَءكُم إِذَا﴿ :وحنو
ـٰؤلَاِء﴿: الم ـالس ي هاتنب لَكُم رأَطْه نفاعل مرفوع بالضمة " املؤمنات"، فإن لفظة )8(»)7(﴾ه

مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال " هؤالء"خرب للمبتدإ " بنايت"الظاهرة على آخره، ولفظة 
  .احملل حبركة ياء املتكلم

  " حىت"اخلالف بني البصريني والكوفيني حول /�
ن املسائل يف حديثه ع الصنهاجي بن آقدأمحد  اتباعا للمنهج السالف الذكر يعثر عليه عندو     

مضمرة  نْحىت هي اجلارة والنصب بعدها بأَ«: هقولومن ذلك اجلارة والناصبة، " حىت"يف اخلالفية اليت 
يف األفعال ال تعمل  يف كتاب األشباه والنظائر هذا هو األصح؛ ألن عوامل األمساء "س"وجوبا، قال 

: ختصاص املوجب للعمل، وذهب الكوفيون إىل أا الناصبة بنفسها مثالهوإال بطل اال
  ،)1(»)9(﴾ إِلَينا موسٰى يرجِع حتٰى﴿

                                                 
  . مضمرة بعد الم التعليل" أن"بـ منصوب" يغفر"الفعل املضارع " ليغفر: "، والشاهد يف اآلية قوله2، 1سورة الفتح  ) 1
  .  275ية الكبري للبجائي ص شرح اآلجروم ) 2
   .  40خمطوط عون القيوم ص يراجع  ) 3
   . اسم مفرد مقصور وعالمة إعرابه الضمة املقدرة" موسى: "، والشاهد يف اآلية قوله81سورة يونس  ) 4
  .  75الدرر الصباغية يف شروح اجلرومية ص  ) 5
  . مجع مؤنث سامل يرفع بعالمة أصلية وهي الضمة الظاهرة "املؤمنات: "، والشاهد يف اآلية قوله10سورة املمتحنة  ) 6
     .املتكلم" ياء"مرفوع بعالمة مقدرة التصاله بـ"بنايت: "، والشاهد يف اآلية قوله78سورة هود  ) 7
  .  89شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 8
  . ضمرة بعد حىت، ألن الفعل يدل على املستقبل" بأن"منصوب " يرجع"ع الفعل املضار" حىت يرجع: "، والشاهد يف اآلية قوله91سورة طه  ) 9
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  ازمواصب واجلولتجرده من الن رفع الفعل املضارع/ �
﴿قَد يعلَم  :حنو«  :قولهدليل رفع املضارع لتجرده من الناصب واجلازم بلويؤصل ابن شعيب    

﴾ويعلم ،حرف حتقيق ":قد"ـ، ف)2(اللّه :فعل مضارع مرفوع بالتجريد، أي تعرى من قَتم عامل د
   .)3(»واجلزم النصب

.  

   التوكيد املعنوي/ 

��طفيش يكمن يفأعند  لتحديد موضع كلمة من اإلعراب تشهاد بالقرآن الكرميومن منهج االس  

" كلّ"فرفع ،)4(﴾ ضين بِما آتيتهن كُلُّهن وير﴿ وفيه«: قولهمن ذلك واملعنوي،  حديثه عن التوكيد
  .)5(»"آتيتهن"، ال هلاء "يرضني"فيه، ألنه توكيد لنون 

  السامل نثؤامللحق جبمع امل/ �
نيابة سرة تلحق بإعراب مجع املؤنث السامل بالك "أوالت"أنَّ كلمة  الكنيت علىأمحد بن بادي ينبه      

، "أوالت"إعرابه بالكسرة نيابة عن الفتحة ق جبمع املؤنث السامل يف حلْي« :هقولبدليل ة، عن الفتح
كان وامسها نون اإلناث يف حمل رفع، وأوالت  :، كُن)6(﴾وإِن كُن أُولَات حملٍ﴿: كقوله تعاىل

          .)7(»نصبه الكسرة نائبة عن الفتحة خربها منصوب وعالمة
لعلماء اجلزائريني يؤصل على وجوه بالنص القرآين يف شرح اآلجرومية لدى استشهاد ومنهج اال    

  :عدة وطرق خمتلفة، ومن أبرزها
  تصدير اآلية القرآنية مبداخل معلومة 

، وحنو قوله )1(، وقال اهللا العظيم)8(قوله تعاىل :منهج تصدير اآلية القرآنية مبداخل معلومة منهاإن      
عليه عن  امتييزا له وتنبيه "آية"، ومنهج تذييل النص القرآين بلفظ )3(ومثال ذلك من الترتيل ،)2(تعاىل

                                                                                                                                                            

«« 
  .  54، ومعجم األدوات النحوية، حممد التوجني ص 152الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
   .فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم" يعلم: "، والشاهد يف اآلية قوله18سورة األحزاب  ) 2
  . 37حقائق على اآلجرومية ص  ) 3
   .ألا يف حمل رفع فاعل" آتيتهن"، ال هلاء "يرضني"النسوة لنون  معنويتوكيد  "كلهن: "، والشاهد يف اآلية قوله51سورة األحزاب  ) 4
  . 299صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي ) 5
   .لحق جبمع املؤنث السامل يعرب بعالمة ظاهرة وهي الكسرة نيابه عن الفتحة هنام" أوالت: "، والشاهد يف اآلية قوله6سورة الطالق  ) 6
  . 116مقدم العي املصروم ص  ) 7
والدرر الصباغية يف شرح ، 145، 139، 134جرومية الكبري للبجائي ص ، وشرح اآل38، 29يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 8

يف بيان التحفة اآلجرومية  مسائل التحقييةو  ،2، وحقائق على اآلجرومية ص 23، والفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص 63 ـ60اجلرومية ص 



79 
 

مزاوجا بني  "الباء"معىن حرف اجلر حديثه عن يف البجائي يعثر عليه عند عن غريه من الكالم، 
  ، )5(»اآلية)4(وا﴾دهاَ ينذالَّ نمّ مٍلظُفَبِ ﴿: والسببية حنو قوله تعاىل« :هومن ذلك قول التصدير والتذييل

اآلية  ذييلت منهج ومن .)8(ابن شعيبو ،)7(الصنهاجي بن آقدأمحد و، )6(الصباغعند  جع مثلهاروي
كُونوا ﴿ :حنو«: يف قوله "الكاف"تقدير حرف اجلر  نطفيش عأيظهر يف حديث "آية"بلفظة  القرآنية
ارأَنص   نى ابيسا قَالَ عكَم اللَّـهرم ماآلية، أي كونوا أنصارا خالصني يف االنقياد كشأن )9(﴾ي

  .)10(»املخاطب عيسى
 ورود النص القرآين معرى من املعامل 

ل مبعزاإلشارة إليه ووبدون النص القرآين معرى من املعامل، وبدون حتديد ورود  منهجعلى  يعثر    
وتكون للحجود « :بدليل قوله" احلجود الم"عند أيب القاسم الغرداوي يف حديثه عن معىن  عن ذلك

بن أمحد و ،)13(البجائيعند ، و)12(»)11(﴾أَنتم علَيه ما الْمؤمنِني علَٰى ليذَر اللَّـه كَانَ ما ﴿ :حنو
   .)2(بلعامل حممد باي، و)1(الكنيتحممد ابن بادي و ،)16(اطفيش، و)15(بن شعيب، وا)14(الصنهاجي آقد

   .)2(بلعامل

                                                                                                                                                            

«« 

، وشرح اآلجرومية 14 ،13، وكفاية املنهوم ص 3، وخمطوط عون القيوم ص 88ومقدم العي املصروم ص ، 229، و159، و158، و151ص
  . 102و، 91و ،79و ،78أليب القاسم الغرداوي  ص 

، وشرح اآلجرومية 61، 58الصباغية ص  ر، والدر147الكبري للبجائي ص  ، وشرح اآلجرومية37يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
   . 90، 85، 81، 80، 79، 77أليب القاسم الغرداوي  ص 

  .  19ـ 17وكفاية املنهوم ص  ،12، وخمطوط عون القيوم ص 134جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 2
  .31، وكفاية املنهوم ص 160جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 3
  . فالباء تكون للسببية" بظلم: "، والشاهد يف اآلية قوله160سورة النساء  ) 4
  .142جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل ) 5
  . 75يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 6
  . 66يراجع الفتوح القيومية ص  ) 7
  .  16يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 8
كونوا أنصارا خالصني يف االنقياد كشأن املخاطب أي :كما يف التقديراآليت" الكاف"والشاهد يف اآلية ميكن تقدير حرف اجلر ، 14سورة الصف  ) 9

  . عليه السالم عيسى
  .246صاآلجرومية يف بيان التحفة  يةقمسائل التحقي ) 10
  ". ما كان"الالم تكون للجحود؛ ألا سبقت بعبارة " لينذر: "، والشاهد يف اآلية قوله179سورة آل عمران  ) 11
  . 75شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 12
  .  176ص يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي  ) 13
  .  63الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  يراجع ) 14
  .  20حقائق على اآلجرومية ص  يراجع ) 15
  . 69ص يف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع ) 16
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 من متييزه هن طالبمتكُ نرح مد الشاكُأَقية الكالم تمتييز النص القرآين عن باعي عدم ومن دو
ا مث التدرج إىل العلوم اللغوية لًوه هو أوىل باحلفظ أَحلفظهم لكتاب اهللا سبحانه وتعاىل؛ ألن عن غريه

   .بعده والشرعية وغريها
  مسألة أو تثبيت قاعدةإيراد أكثر من آية تباعا وبدون فاصل بينها بغرض توضيح 

يعثر  بينها بغرض توضيح مسألة أو تثبيت قاعدة منهج إيراد أكثر من آية تباعا وبدون فاصل إن    
دليل املضارع الصحيح اآلخر ب عالمة للجزم يف الفعلأنه السكون  عنيف حديثه  البجائي عليه عند

؛ فعالمة اجلزم فيها السكون ألا صحيحة األواخر، وكذلك قوله يكن م، ولَميقُ مولَ«: قوله
اآلية،  )5(﴾مذْكُورا لَم يكُن شيئًا، ﴿)4(﴾صادقًا وإِن يك، ﴿)3(﴾الْمشرِكني من ولَم يك﴿:تعاىل

ابن و ،)7(عند الصباغ يراجع مثلهو، )6(»السكون الذي يف النون احملذوفة" يك"فعالمة اجلزم يف 
  .)11(حممد بن بادي  الكنيت، و)10(طفيش أو ،)9(القاسم الغرداوي أيب، و)8(شعيب

   على بعضهاالقرآنية عطف اآليات 
الفعل نصب عن  يف حديثهالبجائي يعثر عليه عند  القرآنية على بعضها عطف اآليات منهج إن     

ما تقَدم من  اللَّـه لَك لّيغفر ﴿ :تعاىلوحنو قوله «: مضمرة بعد الم التعليل بدليل قوله املضارع بأنْ
12(﴾ذَنبِك(، و﴿ اللَّـه لَمعيلنوم يهرنص﴾)13(، وو﴿بّذعيّل اللَّـه نيقافنالْم قَاتافنالْمو﴾)14(، 

                                                                                                                                                            

«« 
   .  83مقدم العي املصروم ص  يراجع ) 1
   .17كفاية املنهوم ص، و9خمطوط عون القيوم ص  يراجع ) 2
وعالمة جزمه السكون على النون احملذوفة ختفيفا " مل:"جمزوم بـ" يك"فالفعل املضارع " مل يك: "، والشاهد يف اآلية قوله120سورة النحل  ) 3

    . وجوازا
  . وفة ختفيفا وجوازاوعالمة جزمه السكون على النون احملذ" مل"جمزوم بـ" يك"فالفعل املضارع" مل يك: "قوله ، والشاهلد يف اآلية28سورة غافر  ) 4
    . جمزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر على النون" يكن"الفعل املضارع " مل يكن: "، والشاهد يف اآلية قوله1سورة اإلنسان  ) 5
   . 83جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل ) 6
  . 84الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص يراجع  ) 7
  . 18ص  حقائق على اآلجرومية يراجع ) 8
  . 102شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  يراجع ) 9

  . 144صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع ) 10
   .   97مقدم العي املصروم ص  يراجع ) 11
  .  التعليل" الم"مضمرة بعد " أن"منصوب بـ" يغفر"الفعل املضارع " ليغفر: "، والشاهد يف اآلية قوله2، 1سورة الفتح   ) 12
  .  التعليل" الم"ضمرة بعد " أن"منصوب بـ" ليعلَم"الفعل املضارع "  وليعلَم: "والشاهد يف اآلية قوله ،25سورة احلديد   ) 13
  . التعليل" الم"مضمرة بعد " أن"منصوب بـ" يعذّب"الفعل املضارع " لّيعذّبو: "والشاهد يف اآلية قوله ،73حزاب سورة األ ) 14
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 ،)3(التلمساين الشريفأبو يعلى  وهذا ما ذهب إليه ،)2(»)1(﴾مّن الَّذين كَفَروا طَرفًا ليقْطَع و﴿
   . )7(الكنيتبن بادي اأمحد و .)6(طفيشأو ،)5(وأبو القاسم الغرداوي ،)4(الصباغو

                      حتديد موطن الشاهد يف النص القرآين لتقريب املسألة النحوية، وتيسري فهمها على املبتدئ
أيب القاسم الغرداوي يف حديثه عن الفعل  عند ثرعأ النص القرآينطن الشاهد يف حتديد مو منهج إنَّ   

فعل آخره ألف كما مثلنا، : واألفعال اليت تعرب تقديرا ثالثة«: املضارع املعتل اآلخر بدليل قوله
لَن يدعو، وجيزم : زيد يدعو، وأما الفتحة فتظهر خلفتها، حنو: ، تقول"يدعو: "كـ" واو"وفعل آخره 

 دونِه من ندعولَن ﴿ ،)8(﴾إِلَى الْعزِيزِ الْغفَّارِ أَدعوكُم وأَنا﴿ :لَم يدع، قال تعاىل: آخره، حنو حبذف
ـٰها دونِه من ندعولَن ﴿ ـٰها اللَّـه مع ولَا تدع﴿) 9(﴾إِلَ ، وهذا ما ذهب إليه )11(»)10(﴾آخر إِلَ
وابن  ،)15(الصنهاجيابن آقد أمحد و ،)14(صباغوال، )13(، والبجائي)12(التلمساينالشريف  يعلى وأب

  .)19(بلعاملحممد باي و ،)18(الكنيت أمحد بن  بادي و ،)17(طفيشأو . )16(شعيب
   اإلعراب أو غريمهاأو لشرحيب على النص القرآين باالتعق

  التعقيب على النص القرآين بالشرح
 الشريف ثبت عند أيب يعلىالغرض من منهج التعقيب على اآليات القرآنية التوضيح، وهو ما إنَّ      

قَالَ  ﴿: تعاىلومنه قوله « :قولهدليل ب "الزمر" تعقيبه بالشرح مبينا معىن لفظة يف التلمساين
                                                 

  . التعليل" الم"مضمرة بعد " أن" منصوب بـ" يقطع"الفعل املضارع " ليقطع: "، والشاهد يف اآلية قوله127سورة آل عمران  ) 1
  . 275ص  آلجرومية الكبري للبجائيشرح ا  ) 2
   . 31يرا جع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  . 65يرا جع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص   ) 4
  . 66يرا جع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص   ) 5
  .  327صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقييرا جع  ) 6
  .327يرا جع مقدم العي املصروم  ) 7
  . فعل مضارع مرفوع بالضمة املقدرة على الواو للتعذر" أدعوكم: "، والشاهد يف اآلية قوله42سورة غافر  ) 8
      . فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على الواو خلفتها" لن أدعو: "، والشاهد يف اآلية قوله14سورة الكهف  ) 9

     . فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة" ال تدع: "، والشاهد يف اآلية قوله88سورة القصص  ) 10
  .     85شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 11
  .67يرا جع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية  ) 12
  .    80جرومية الكبري للبجائي ص يرا جع شرح اآل ) ) 13
  . 80يرا جع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 14
  . 128يرا جع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 15
  .    45يرا جع حقائق على اآلجرومية ص  ) 16
     . 122صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقييرا جع  ) 17
  .131مقدم العي املصروم ص يرا جع  ) 18
  .   16يرا جع خمطوط عون القيوم ص  ) 19
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كتأَلَّا آي مّكَلت اسامٍ النا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيزموهذا  ،)2(»هو اإلشارة ويراد به لسان احلال ، والرمز»)1(﴾ر
حممد باي ، و)6(وأبو القاسم الغرداوي  ،)5(وابن شعيب  ،)4(، والصباغ)3(البجائي وهذا ما ذهب إليه

  .)7(لعاملبحممد باي و
  إلعرابالتعقيب على النص القرآين با

عن عند أيب القاسم الغرداوي يف حديثه  اإلعرابمنهج التعقيب على اآليات القرآنية ب كما يظهر    
أحدمها : وجيوز إتيان احلال من املضاف إليه بثالثة شروط«: بدليل قوله إتيان احلال من املضاف إليه

أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخيه  أَيحب﴿ :أنْ يكون املضاف بعضا من املضاف إليه، حنو قوله تعاىل
وهذا ما  ،)9(»وهو خمفوض بإضافة اللحم إليه، واللحم بعضه" األخ"حال من " ميتا: "فـ، )8(﴾ميتا

   .)12(لعامل بحممد باي ، و)11(الكنيت أمحد بن بادي و، )10(اطفيش ما ذهب إليه
    تقديرلالتعقيب على النص القرآين با

يف  التلمساين الشريف عند أيب يعلىيعثر عليه  التعقيب على النص القرآين بالتقدير إنَّ منهج    
مجلة حمذوفة يف مثل قوله عوضا عن  إِذْالتنوين الذي تلحق « :حديثه عن تنوين العوض ومن ذلك قوله

 :تعاىل ، ومثل قوله"يوم إذ قامت القيامة تعرضون" إذ التقدير )13(﴾يومئذ تعرضونَ﴿ :تعاىل
يفرح  فارسايوم إذ غلبت الروم "التقدير  إذ)14(﴾بِنصرِ اللَّـه ﴾٤﴿ ويومئذ يفْرح الْمؤمنونَ﴿

، وأبو القاسم )3(وابن شعيب  ،)2(، والصباغ)1(البجائي ما ذهب إليه، وهذا )15(»"املؤمنون بنصر اهللا
  .)7(لعاملبحممد باي و ،)6(الكنيتأمحد بن بادي و ،)5(طفيشأ، و)4(القاسم الغرداوي

                                                 
     . يكون مبعىن اإلشارة" رمزا: "، والشاهد يف اآلية قوله41سورة آل عمران  ) 1
  .    20الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
  .   277جرومية الكبري للبجائي ص يرا جع شرح اآل ) 3
  .   88الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ريرا جع الدر ) 4
    .  50جرومية ص يرا جع حقائق على اآل ) 5
    .       70ص  و ،152ومية أليب القاسم الغرداوي ص يرا جع شرح اآلجر ) 6
  .   23، وكفاية املنهوم ص 20يرا جع خمطوط عون القيوم ص  ) 7
     . املضاف إليه" حلم أخيه"حال من صاحبه " ميتا: "، والشاهد يف اآلية قوله12سورة احلجرات  ) 8
  .   215شرح اآلجرومية أليب القاسم  للغرداوي ص  ) 9

     . 200صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يرا جع ) 10
   .    129يرا جع مقدم العي املصروم ص  ) 11
  .   23، وكفاية املنهوم ص 20يرا جع خمطوط عون القيوم ص  ) 12
  ". يوم إذ قامت القيامة تعرضون"عوض عن مجلة حمذوفة تقديرها " إذ"فتنوين " ذيومئ: "، والشاهد يف اآلية قوله18سورة احلاقة  ) 13
يفرح املؤمنون  يوم إذ غلبت الروم فارسا"عوض عن مجلة حمذوفة تقديرها " إذ"فتنوين  "يومئذ: "والشاهد يف اآلية قوله 05، 04سورة الروم  ) 14

  ". بنصر اهللا
  . 29الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 15
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.  

.  

.  

.  

.  

.  
القرآنية املستشهد ا وضروبه يف شرح  اتع التعقيب على اآليجدول يربز مجلة من مواض

  .�:رقم اآلجرومية لدى العلماء اجلزائريني
  

 مواضعه ضروب التعقيب على اآلية واملصنف  املصنف

الدرة النحوية يف شرح 
أليب يعلى الشريف  اجلرومية

 )هـ771ت(التلمساين

 .67، 41، 20: ص ـ الشرح

  .43، 37، 33، 29:ص   ـ التقدير 

اآلجرومية الكبري شرح 
  )هـ873ت(للبجائي

  ـ الشرح
 

، 200، 180، 116، 115:ص
216 ،270. 

  .268، 173، 172: ص  ـ التقدير 

  . 269:ص  ـ اإلعراب  

  .277: ص   ـ التصريف 
الدرر الصباغية يف شرح 

اجلرومية 
 )هـ936ت(للصباغ

  ـ الشرح
 ـ التقدير 

  .74، 69، 65، 63:ص 
 . 60:ص 

  .88، 83، 67: ص  ـ اإلعراب  

                                                                                                                                                            

«« 
  .   172جرومية الكبري للبجائي صيرا جع شرح اآل ) 1
  .   60الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ريرا جع الدر ) 2
   .   12جرومية ص يرا جع حقائق على اآل ) 3
    .       60ومية أليب القاسم الغرداوي ص يرا جع شرح اآلجر ) 4
     . 242صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يرا جع ) 5
  .97يرا جع مقدم العي املصروم  ) 6
  .   16، وكفاية املنهوم ص 13يرا جع خمطوط عون القيوم ص ) 7
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حقائق على اآلجرومية البن 
 )ت؟(شعيب

  ـ اإلعراب
  

، 79،80، 50، 48، 45، 17: ص
81 ،110. 

  .23، 21، 12: ص  ـ التقدير

شرح اآلجرومية أليب القاسم 
  )هـ1102ت(الغرداوي

  . 152، 100، 82:ص  ـ الشرح  
  . 154، 73، 70، 66، 60:ص  ـ التقدير
  . 201، 183:ص   ـ التفسري

مسائل التحقيقية يف بيان 
التحفة اآلجرومية 

  )هـ1332ت(ألطفيش

  . 365، 245، 227:ص  ـ الشرح
  . 375، 245، 242  ـ التقدير

، 219، 217، 200، 189: ص  ـ اإلعراب
241 .  

 مواضعه ضروب التعقيب على اآلية واملصنف  املصنف

مقدم العي املصروم نظم ابن 
حملمد ابن بادي أب آلجروم 

 )هـ1388تالكنتي

 131، 129، 127، 126: ص ـ اإلعراب

  .98، 95،97، 94، 93:ص  ـ التقدير 

  . 128:ص  ـ الشرح 

حملمد  خمطوط عون القيوم
 )هـ1430ت(باي بلعامل

 .40، 19: ص ـ اإلعراب 

  .40، 13:ص   ـ التقدير  

  .24، 20، 17:ص   ـ الشرح 
حملمد باي  كفاية املنهوم

 )هـ1430ت(بلعامل 

 .45، 44، 31: ص ـ اإلعراب

  .17، 16: ص  ـ التقدير 

  .45، 44، 31:ص   ـ الشرح 
         

   .�:رقم دولقراءة يف اجل
الدرة : ورد التعقيب على اآليات القرآنية املستشهد ا من أيب يعلي الشريف التلمساين يف مؤلَّفه    

شرح اآلجرومية : ومشل الشرح والتقدير، كما ورد عند البجائي يف مؤلَّفه النحوية يف شرح اجلرومية،
الدرر : الكبري، ومشل الشرح والتقدير واإلعراب والتصريف، كما ورد أيضا لدى الصباغ يف مؤلَّفه

حقائق على اآلجرومية، : الصباغية، ومشل الشرح والتقدير واإلعراب، ووظفه ابن شعيب يف مؤلفه
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ومشل  ،شرح اآلجرومية :يف مؤلفه أبو القاسم الغرداويوالتقدير واإلعراب، كما استعمله  ومشل
 مسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجرومية :طفيش يف مؤلفهأالشرح والتقدير واإلعراب، وورد عند 

وم على مقدم العي املصر: عند حممد بن بادي الكنيت يف مؤلفه، وجاء ومشل الشرح والتقدير واإلعراب
يه خمطوط واستعمله حممد باي بلعامل يف مؤلفَ. نظم ابن أب ألجروم، ومشل اإلعراب والتقدير والشرح

أما أمحد بن آقد الصنهاجي فلم يرد . عون القيوم، وكفاية املنهوم ومشل اإلعراب والتقدير والشرح
  .  منه التعقيب

  مهاعدم التعقيب على النص القرآين بالتفسري أواإلعراب أو غري
لقرآنية دون ذكر منهج التعقيب، باآلية ا وقد يستشهد الشراح اجلزائريون ملنت اآلجرومية أحيانا    
 :قولهومن ذلك  "رب" بـ "ما"التلمساين يف حديثه عن اتصال الشريف  يعلى أيبعليه عند  ثرويع
»ا، قال اهللا العظيموقد تدخل عليها م: ر﴿بما يوي دالَّذفَكَ نوهذا ما ذهب إليه، )2(»)1(﴾وار 

 ،)7(طفيشأ، و)6(القاسم الغرداوي ووأب ،)5(ابن شعيب، و)4(أمحد بن آقد الصنهاجيو ،)3(البجائي
  .)9(بلعامل حممد بايو ،)8(حممد بن بادي الكنيت و ،)7(طفيشأو

   إحالةاد النصوص القرآنية دون ختريج أوإير
ظاهرة منتشرة عند بعض الشراح اجلزائريني  أوإحالةإيراد النصوص القرآنية دون ختريج  منهجإنَّ     

ق بني مواطن اآليات القرآنية الكرمية فيه، فالبجائي يستشهد رفَالدارس ي ملنت اآلجرومية مما يؤكد أنَّ
قيل  فإنْ«: قولهدليل بموقع اآلية من القرآن الكرمي  دون اإلشارة إىلعن نيابة الكسرة على السكون 

 ينذالَّ نِكُي م﴿لَ: قد وجدنا اخلفض يف األفعال واجلزم يف األمساء، مثال اخلفض يف األفعال
 ،)2(أبو القاسم الغرداويو ،)1(الصنهاجي آقد بنأمحد  وهذا ما ذهب إليه ،)11(»)10(وا﴾رفَكَ
  .)4(حممد باي بلعاملو، )3(طفيشأو

                                                 
  . فتدخل على األفعال بعد كانت خمتصة باألمساء" ما" "رب:"فقد اتصلت بـ" رمبا: "، والشاهد يف اآلية قوله02سورة احلجر  ) 1
  . 35وية يف شرح اجلرومية ص الدرة النح ) 2
  .275جرومية الكبري للبجائي ص يرا جع شرح اآل ) 3
  .   63يرا جع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
  . 68يرا جع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 75يرا جع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 6
     . 160صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقييرا جع  ) 7
  .    105يرا جع مقدم العي املصروم ص  ) 8
   .       14كفاية املنهوم ص ، و24خمطوط عون القيوم ص يرا جع  ) 9

    .ساكننيجمزوم وعالمة الكسرة اللتقاء ال" يكن"حرف جزم، والفعل " مل"فـ " مل يكن الذين: "، والشاهد يف اآلية قوله1سورة البينة  ) 10
  .   176جرومية الكبري للبجائي  ص شرح اآل ) 11
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  راءاتالق  
القرآن هو املصدر  نَّعلى القواعد اللغوية والنحوية؛ َأل مكْالصحيحة حءة القرآنية االقرإنَّ       

، يقول ا األساسي لتأصيلها، فقد وجد علماء اللغة يف القراءات مصدرا أمينا لالستشهاد واالستدالل
للقراءة واألخذ واعتنوا بضبط القراءة أمت عناية حىت «: النحوي للقراءات القرآنية صاحب التوجيه

ا يف ذلك أئمة يقتدي م، ويرحل إليهم، ويؤخذ عنهم، وأمجع أهل بلدهم على تلقى قراءم صارو
  .)5(»هم هم الذين تنسب القراءات إليهمول، ومن كان هذا وصفببالقَ
اشتهرت كل بلدة بقراءة الصحايب الذي  حني غوي من القراءات املختلفةللدرس الوقد استفاد ا    

أجل تقع، وسعى علماء الفيها القرآنيةه قراءته نشر أتباع نا م وهذا ما  يد قاعدة،لغة إىل االستشهاد
متواترا أم آحادا أم  ه قرئ جاز االحتجاج يف العربية سواء أكانَكل ما ورد أن«: السيوطي بقوله

فا، بل شاذا، وقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات الشاذة يف العربية إذا مل ختالف قياسا معرو
   . )6(»ةنيتها حيتج ا يف مثل ذلك احلرف بعولو خالف

ات القرآنية بشىت أنواعها، ولقد سعى الشراح اجلزائريون ملنت اآلجرومية إىل االستشهاد بالقراء    
    :رز مظاهر االسشهاد يف منهج الشراح اجلزائريني ملنت اآلجرومية ما يأيتومن أب

    طبيعة القراءة ومكانتها علىاستخدام القراءة الشاذة لتقوية املتواترة مع التنبيه 
عليه لتقوية املتواترة مع التنبيه على طبيعة القراءة ومكانتها  يعثر  استخدام القراءة الشاذة إنَّ منهج    

فيها العمل واإللغاء بدليل " الواو"حبرف العطف  قتبِإذا س" إذا" عند حممد باي بلعامل يف حديثه عن
: واأللغاء أكثر، قال اهللا تعاىل حروف العطف األمران وفيها بعد«: قوله

، حبذف النون، )8(﴾يلْبثُوا لَّا وإِذَنْ﴿: ، وقرئ يف الشاذ)7(﴾قَليلًا إِلَّا خلَافَك يلْبثُونَ لَّا﴿وإِذًا
وهذا ما  ،)2(»شئ الَنظر إىل أَنَّ حرف العطف كَ )1(مراعاة حلرف العطف قبلها، والنصب )9(فالرفع

                                                                                                                                                            

«« 
  .   128يرا جع الفتوح القيومية ص  ) 1
  .  165يرا جع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 2
 .129صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقييرا جع  )3
   .    70يرا جع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  ) 4
5 (

  .من املقدمة ) ح(التوجيه النحوي للقراءات القرآنية ص  
  . من املقدمة )ي(ص املرجع السابق يراجع ) 6
   .76سورة اإلسراء  ) 7
  .على عملها بعد واو العطف" إذن"منصوب بـ " لْبثُواي"املضارع الفعل  "لْبثُواي لَّا وإِذًا" :، والشاهد يف اآلية قوله76سورة اإلسراء  ) 8
ألن الواو العاطفة تصير " إذن"وإثبات النون على إلغاء « : 2/829، وجاء يف التبيان يف إعراب القرآن 2/386يراجع إعراب القرآن للنحاس )  9

  .»حشوا" إذن"اجلملة خمتلفة مبا قبلها، فتكون 
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حرف اإلعراب  نَّأَ الصنهاجي بن آقدأمحد ومنه عند ، )3(الشريف التلمساينأبو يعلى  ما ذهب إليه
هذه واألصل يف «: تكون مضمونة شذوذا بدليل قولهيف األفعال اخلمسة يلزم فيه الكسر و "النون"

كَرِّالنون السكون، وإمنا حوقد تفتح بعد ... اللتقاء الساكنني، فكسرت بعد األلف على أصله  ت
ستدل مبا وي...  ، وقد تضم معها أيضا)5(بفتح النون)4(﴾أُخرج أَنْ نِيأَتعدان﴿ :األلف أيضا، قرئ

  .)8(»)7(بضم النون)6(﴾ترزقَانه طَعام﴿: قرئ شاذا
  القراءة إىل مصدرهاعزو 
 ، جروميةثرية من شروح اجلزائريني ملنت اآليف مواطن ك عزو القراءة إىل مصدرها منهج يتجلى    

واتقُوا ﴿ :يف قوله تعاىل )10(إىل محزة )9( "األرحامِ"جبر لفظة الشريف التلمساين يعزو قراءته أبو يعلى ف
النافية إذا تكررت جيوز " ال"يف حديثه عن عمل ، والبجائي )11(﴾والْأَرحامبِه  اللَّـه الَّذي تساَءلُونَ

على  )14(يرجع إىل قراءة نافع )13(﴾ولَاشفَاعةٌ خلَّةٌ ولَا فيه بيع لَّا﴿: يف قوله تعاىل )12(إعماهلا وإمهاهلا
الفعل املضارع  رفعقراءته ب، والصباغ يعزو منهج )15(اإللغاء، وعلى إعماملها إىل قراءة ابن كثري

                                                                                                                                                            

«« 
  .»ث بالواو؛ ألا قد تأيت مستأنفة، وال يكتر"إذن"على إعمال "نون"ويف بعض املصاحف بغري « : 2/829التبيان يف إعراب القرآنوجاء يف )  1
  .40خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص  ) 2
  . 71يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  .  حيث جاءت حركة نون اإلعراب مفتوحة" نِيأَتعدان: "، والشاهد فيها قوله17سورة األحقاف ) 4
  .  4/168يراجع إعراب القرآن للنحاس ) 5
إعراب القرآن  ،وردت بكسر النونعل وردت مضمونة شذوذا، وحركة نون اإلعراب للف أنَّ" ترزقانه" :والشاهد يف اآلية قوله ،37سورة يوسف  ) 6

  .2/296للنحاس
ب القراءات السبع وعللها، والتبيان يف إعراب القرآن للعكربي، والنشر يف القراءات العشر البن للنحاس، وإعراإعراب القرآن يف  مل أقف عليها)  7

  .  اجلزري ، والصيغ يف القراءات الشاذة خلالد قمر الدولة 
  . 110الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 8
  . 116يراجع الدرة النحوية يف شرج اجلرومية ص  ) 9

: باجلر، وأراد) واألرحامِ( وقرأ محزة وحده «: 1/127القراءات السبع وعللها  ، وجاء يف إعراب1/203اجع إعراب القرآن للنحاس ير ) 10
ع التبيان يف إعراب ، يراج»خريٍ عافاك اهللا، يريد خبريٍ : كيف جتدك، قال: ، فأضمر اخلافض على قول العجاج أنه كان إذا سئلتتساءلون به وباألرحامِ

  . 1/327لقرآن ا
  .  على إضمار اخلافض" األرحام"جرت كلمة " واألرحام: "، والشاهد يف اآلية قوله1سورة النساء  ) 11
  . 508البجائي ص  جرومية  الكبيربيراجع شرح  اآل ) 12
  . لتكرارها" ال"بطل عمل " البيع: "، والشاهد يف اآلية قوله254سورة البقرة  ) 13
 ، أو باالبتداء، وإنْ"ليس"مبعىن " ال"، جتعل "فاعةٌوال شفيه وال خلةٌ  ال بيع"إن شئت رفعت «: ، وجاء فيه1/128 يراجع إعراب القرآن للنحاس ) 14

  . 1/202، التبيان يف إعراب القرآن »شئت نصبت على التربئة 
  . 2/211، والنشر يف القراءات العشر 1/128يراجع إعراب القرآن للنحاس  ) 15
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وقرأ نافع « :، بدليل قوله)2(﴾الرسولُ يقُولَ حتٰى وزلْزِلُوا﴿ :إىل نافع يف قوله تعاىل )1(" يقولُ"
عزو  نهجواتباعا مل. )4(أبو القاسم الغرداوي هذا ما ذهب إليهو، )3(»معناه قال الرسول بالرفع على أنَّ

 :إذ يقول"حشا"رأي ابن احلاجب حول  نيظهر يف حديثه ع طفيشأعند  عزو القراءة إىل مصدرها
والالم زائدة يف فاعله، ويدل على األول قراءة ابن  "برئ"هي اسم فعل مبعىن : اجباحلوقال ابن «

دونك : باإلضافة كسبحان اِهللا، ألنّ اسم الفعل ال يضاف إالّ ما يف حنو )6(﴾َ��َش ِ���ـِ�﴿ )5(مسعود
يا لزيد، عر:ـبالتنوين، أي ترتيها هللا، ك﴾ شااحــ﴿ :)7(أيب السمالدونك من اخلالف، وقراءة 

 هتينثْتأي اس هتصه املنون، وحاش املتصرفة فعل متعدّ، حاشي:ـ وقد يقال اسم الفعل نون العموم ك
اهلمزات عند أمن الكنيت حذف إحدى  حممد بن بادي ويعزو .)8(»حماشاةً، فأنا محاشٍ وهو محاشى

، بإسقاط )10(﴾يؤمنونَ لَا تنذرهم لَم أَم أَأَنذَرتهم علَيهِم سواٌء﴿ :)9(كقراءة ابن حميصن اللبس ومن 
  .  )12(بلعامل حممد باي ، وهذا ما ذهب إليه )11(»بإسقاط اهلمزة األوىل

  عدم إسناد القراءة إىل املصدر 
يف حديثه عن  لشريف التلمساينيعلى ا أيبعند  يعثر عليه هامصدرعدم إسناد القراءة إىل  منهجإنَّ     

: بدليل قولهوأخواا ففيه الوجهان  "ظن"املخففة إذا سبق بالفعل  "أنْ"الفعل املضارع املسبوق بـ
 :الرفع والنصب، قال تعاىل: ال الواقعة ظننت وأخواا ففيها الوجهانـكانت األفع وإنْ«
، وهذا )3( »الحتماهلا الناصبة واملخففة )2(والرفع )1(، فقرىء بالنصب)13(﴾فتنةٌ تكُونَ أَلَّا وحِسبوا﴿

                                                 
  .  8، 7رة ص لزاهدة يف القراءات العشر املتوات، والبذور ا2/227، والنشر يف القراءات العشر 1/172يراجع التبيان يف إعراب القرآن  ) 1
  . مبعىن قال الرسول وال يدل على املستقبل" يقول"برفع الفعل " حىت يقول: "، والشاهد يف اآلية قوله214سورة البقرة  ) 2
  .110صباغية يف شرح اجلرومية ال رالدر ) 3
   . 139شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
بإثبات  ﴿وقلن حاشا هللا﴾: وروى األصمعي عن نافع أنه قرأ كما قرأ أبو عمر بن العالء«: ، وجاء فيه2/293النحاسالقرآن يراجع إعراب  ) 5

  .»منها ، وهو األصل، ومن حذفها جعل الالم اليت بعدها عوضااأللف
  .م فعل مبعىن برئاس"حشا:"، والشاهد يف اآلية قوله31سورة يوسف  ) 6
  .1/309شرح الرضي على الكافية   وهي قراءة شاذة،: قال الرضي ) 7
   .382صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي ) 8
لتقاء ت الفحذف "سواء عليهم أنذرم"وروي عن ابن حميصن أنه قرأ حبذف اهلمزة األوىل، « :وجاء فيه ،1/28للنحاس  نيراجع  إعراب القرآ ) 9

   . 1/21، والتبيان يف إعراب القرآن »تنياهلمز
  . جواز حذف اهلمزة األوىل عند أمن اللبس" أأنذرم: "، والشاهد يف اآلية قوله6سورة البقرة  ) 10
  . 192مقدم العي املصروم ص   ) 11
   . 87خمطوط عون القيوم ص  يراجع ) 12
إذا كان العامل فيها من أفعال الظن جاز فيها األمران النصب والرفع إال أن النصب " وحسبوا أال تكون: "، والشاهد يف اآلية قوله71سورة املائدة  ) 13

  . هو األكثر
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حممد بن و ،)7(طفيشأو ،)6(الصنهاجيبن آقد أمحد و ،)5(الصباغ، و)4(البجائي وهذا ما ذهب إليه
   . )9(حممد باي بلعاملو ،)8(الكنيت  بادي

  مع التعليل دعم التخرجيات النحوية بالقراءة
نصب عن  حديثه الصباغ يف عند ثر عليهعي دعم التخرجيات النحوية بالقراءة مع التعليل منهجإنَّ     

فيجوز فيه وجهان الرفع والنصب، وعلى هذا حيرج «: قولهومن ذلك  "حىت"بـ  الفعل الضمارع
  ،)10(﴾الرسولُ يقُولَ حتٰى وزلْزِلُوا﴿ :تعاىلقوله 

   .)13(»معناه قال الرسول على أنَّ )12(الرفعنافع ب وقرأ مستقبال، الفعلعلى أن  )11(نصبالب قرئ 
  وجوه القراءة يف املسألة الواحدة 

لفظ  إىل إيرادبلعامل  عند حممد باي  أجده ذكر وجوه القراءة يف املسألة الواحدة منهجو     
: ، بدليل قوله ﴾كإِلَّا امرأَت﴿، أو )14( ﴾إِلَّا امرأَتكأَحد  منكُم يلْتفت ولَا﴿: يف قوله تعاىل "امرأتك"

                                                                                                                                                            

«« 
وإمنا جيوز النصب على أن جتعلهن مبرتلة خشيت وخفت هذا قول سيبويه يف النصب، ويراجع «: ، وجاء فيه2/29القرآن للنحاس يراجع إعراب )  1

  . 1/452التبيان يف إعراب القرآن 
، ويراجع التبيان يف »رتلة العلم يف أنه شيء ثابتود؛ ألن حسب وأخواا مبوإمنا صار الرفع أج« :، وجاء فيه2/29يراجع إعراب القرآن للنحاس  ) 2

  .1/452رآن إعراب الق
  . 70لدرة النحوية يف شرح اجلرومية ا)  3
  . 269جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل)  4
  . 112يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
  . 156يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 6

  .302صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع ) 7
  . 259يراجع مقدم العي املصروم ص )  8
   .53يراجع خمطوط عون القيوم ص ) 9

داللته " يقول"ألن الفعل " حىت"مضمرة بعد " أن:"ـب" حىت يقول" نصب الفعل الضمارع "حىت يقول: "، والشاهد يف اآلية قوله214سورة البقرة  ) 10
  . مستقبلية

 "حىت يقولَ الرسول"واحلسن وابن أيب إسحاق وأبو عمر  وقرأ أهل الكوفة« :، وجاء فيه111 ، 110/ 1يراجع إعراب القرآن للنحاس  ) 11
، يقرأ بالنصب، والتقدير إىل أن يقولَ الرسول فهو غاية، والفعل "حىت يقولَ الرسول" :، وجاء فيه1/172بالنصب، ويراجع التبيان يف إعراب القرآن 

 . »هنا مستقبل حكيت به حاهلم
إعراب القرآن يراجع التبيان يف وهذه قراءة أهل احلرمني، " الرسولوزلزلوا حىت يقولُ "« :، وجاء فيه1/111يراجع إعراب القرآن للنحاس  ) 12
  .»ال الفعلني ماض فلم تعمل فيه حىت، وك»فالزلزلة سبب القول: فقال الرسولوزلزلوا : ويقرأ بالرفع على أن يكون التقدير«: ، وجاء فيه1/172

  . 110يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 13
  ". أحد"من قرأ بالنصب على االستثناء ومن قرأ بالرفع على البدلية من " امرأتك: "، والشاهد يف اآلية قوله81سورة هود  ) 14
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 )2(ري وأبو عمر، وقرأ الباقون بالنصب، كما قرأ ابن كث"أحد"ى البدلية من عل )1(بالرفع"  كمرأَتا"«
   . )3(»على االستثناء

  إبداء الرأي يف القراءة مع التعليل
عن  يف حديثهالشريف التلمساين  يعلى أيبعند  أجده التعليلإبداء الرأي يف القراءة مع  منهج إن    

: على قراءة قوله تعاىل، )4(ضعيفةٌ شاذةٌ قراءةٌ نَّالالم يف خرب إمع فتح اهلمزة 
  . )6(»ا املفتوحة فال سبيل إىل الالم فيهاأم«: وعلل ذلك بقوله )5(﴾الطَّعام لَيأْكُلُونَ إِنهم إِلَّا﴿

نقول، فقد سعى القراءات القرآنية مرتلة راقية، فهي من أهم مصادر االستشهاد بامل لقد نالت      
نت اآلجرومية سعيا حثيثا على استحضار أنواع القراءات الصحيحة واألخذ ا، الشراح اجلزائريون مل

  .والتنبيه على القراءات الشاذة والضعيفة والتنفري منها
  ريني أمساء القراء الواردة يف شروح اجلزائ

  :وهمملنت اآلجرومية اليت تعكس تقديرهم للقراء  أمساء القراء الواردة يف شروح اجلزائريني إن    
عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، أبو عبد ) م 653= هـ  32ت ( )7(ـ ابن مسعود 

   .الرمحن
   ).هـ118ت ( )8(عامر ـ عبد اهللا بن 
  ).هـ120ت ( )9(ـ عبد اهللا بن كثري 
  .)هـ123ت ( )10(ـ ابن حميصن  
  ). هـ156ت ( )11(ـ محزة بن حبيب الزيات 

                                                 
  . 267، 2/266يراجع إعراب القرآن للنحاس  ) 1
  .267، 2/266يراجع إعراب القرآن ا للنحاس  ) 2
  . 104، 103كفاية املنهوم شرح اللؤلؤ املنظوم ص  ) 3
إال الكسر، ألا  أيضا إال الكسر، ولو مل تكن الالم ما جاز" إنَّ"إذا دخلت الالم مل يكن يف « :، وجاء فيه3/126يراجع إعراب القرآن للنحاس  ) 4

هذه وإن كان بعدها الالم، وأحسبه " إن" جيوز الفتح يف: يزيد أنه قالمستأنفة، وهذا قول مجيع النحويني إال أن علي بن سليمان حكى لنا عن حممد بن 
  .  »ومها منه

والالم يف خرب " إم"اعتراض من أيب يعلى الشريف التلمساين على من قرأ بفتح مهزة " إم ليأكلون: "، والشاهد يف اآلية قوله20سورة الفرقان )  5
  . "َيأْكُلُونَ " "إن"
   .177الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص ويراجع  ،98يف شرح اجلرومية ص رة النحوية الد ) 6
  . 383يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 7
  .87يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 8
  . 508جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 9

  . 191يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 10
  . 116 ص روميةاجل يف شرح النحوية يراجع الدرة ) 11
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 قَعنب بن هالل بن أيب مغيث بن هالل بن أيب قَعنب )هـ160ت حوايل ( )1(ـ أبو السمال 
  .العدوى البصري

  ).هـ169ت ( )2(ـ نافع ابن عبد الرمحن بن أيب نعيم 
   ). هـ189ت ( )3(ـ أبو احلسن علي بن محزة الكسائي 
    ).هـ197ت ( )4( )ورش(ـ أبو سعيد عثمان بن سعيد  

  احلديث النبوي الشريف
    يعالكتب فيه احلديث النبوي الشريف املصدر الثاين من مصادر الشريعة اإلسالمية، وقد صنفت  د

باألحاديث النبوية الشريفة يف شروحات اجلزائريني ملنت كثر االستشهاد و ،املوثوق ا )5(الصحيحة
إثبات قواعد اللغة العربية على العموم، هم املراجع اليت يعتمد عليها يف اآلجرومية، بل كانت من أ

فَعد هذا العمل  اهللا ـ يف االستدالل باحلديث النبوي الشريف ـ رمحه )6(وذهبوا مذهب ابن مالك
ديا ملذهيب البصرة والكوفة كما عدا هذا املوقف اجلرئ سبقا للنظريات خروجا على املألوف، وحت

 ، واالحتجاج جاء)7(اللسانية املعاصرة إىل أنَّ اللغةَ ملْك من يتعلَّمها وليست ملكا خاصا ألبنائها فقط
   .متباينا يف حضوره من شارح إىل آخر جاء
ويعثر  شروحات اجلزائريني ملنت اآلجرومية،استحضار احلديث النبوي الشريف يف منهج اتسع     
قول النيب ـ صلى اهللا بدخول حرف اجلر عليها، ب )8("سوى"يف حديثه عن امسيه  عند البجائي عليه

وهذا ما ذهب إليه ، )9(»مهِِسفُنى أَوا من سودي عتمى أُلَع طَلِّسا يلَّي أَبر توعد« : عليه وسلم ـ
، )2(وحممد باي بلعامل ،)1(،  والصباغ)11(وحممد بن باي الكنيت، )10(الشريف التلمساينأبو يعلى إليه 
  .)6(أبو القاسم الغرداويو ،)5(ابن شعيبو، )4(طفيشأو )3(الصنهاجيد أمحد بن آقو، )2(بلعامل

                                                 
  . 382يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 1
  . 110الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص ، و508جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 2
  .  139يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 3
  . 79يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
، وسنن أيب )هـ272ت (، وسنن ابن ماجة )هـ261ت (، وصحيح مسلم )هـ256ت (صحيح البخاري : يراجع الكتب الست الصحاح هي ) 5

  ).  هـ303ت (، وسنن النسائي )هـ279ت (، وسنن الترميذي )هـ275ت (داود 
  . 48يراجع مقدمة شرح التسهيل ص  ) 6
  . 11ة يف شرح ابن عقيل، مقدمة الكتاب ص قرآنية واألحاديث النبوية الشريفيراجع إعراب الشواهد ال ) 7
  .  483جرومية الكبري للبجائي يراجع شرح اآل ) 8
داللة على امسيتها، يراجع االنصاف يف " من"حبرف اجلر" سوى"حيث سبقت " من سوى: "، والشاهد يف احلديث قوله4/409اجلامع الصحيح  ) 9

  . 1/252مسائل اخلالف 
    .  30يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 10
  .  90يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 11
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  :وقد تباينت صور االستشهاد بنص احلديث يف شروح اجلزائريني ملنت اآلجرومية منها

  إيراد نص احلديث تاما 
الشريف التلمساين عند تعرضه حلذف أيب يعلى عند  عليه يعثر  إيراد نص احلديث تامامنهج  إنَّ  

الصفة وال بوَء «: ستشهد بقول الرسول التام ـ صلى اهللا عليه وسلم ـتقديرها، ويمن  دضال و
   .)8(»أي ال وضوء كامل اإلميان« :، وعقب عليه بقوله)7(»لمن  لَم يسم اهللا

   احلديث إيراد جزء من.
 رفع مجع املذكر السامل بالواو نعيف حديثه   طفيشأعند  يوجد جزء من احلديثإيراد إنَّ منهج  

غىن عن أفاعل  "هم"و .مبتدأ "خمرجي"و« :ويعقب عليه بقوله)9(�؟مه يجِرِخم وأَ�: ومن ذلك قوله
اجتمعت الواو  ،وبعدها ياء اإلضافة مفتوحةسكان الواو إبضم اجليم و ويجرِخواألصل م ،اخلرب

وكسرت اجليم لتبقى الياء وال تقلب  ،دغمت يف الياء الثانيةأفقلبت الواو ياء و ،السابقة ساكنةووالياء 
وأبو القاسم  ،)13(الصنهاجي بن آقدأمحد ، و)12(، والصباغ)11(لبجائيا ، وهذا ما ذهب إليه)10(»واوا

  .)16(بلعاملحممد باي ، و)15(كنيتالحممد ابن بادي و ،)14(الغرداوي
  احلديثذكر سند  عدم

                                                                                                                                                            

«« 
  . 69شرح اجلرومية ص يراجع الدرر الصباغية  يف  ) 1
  . 20خمطوط عون القيوم ص  يراجع ) 2
  .  132يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  .  138صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع ) 4
  .  22يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
   .  72يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 6
  ". كامال"بتقدير صفة " ال وضوء:" ، والشاهد يف احلديث قوله1/98مسند اإلمام أمحد  ) 7
  . 46الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 8
بضم اجليم  "ويجرِخم" "خمرجي"أصلوالشاهد فيه أن ، باب بدء الوحي إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   14، 13ص البخاري يححص ) 9
 ،وكسرت اجليم لتبقى الياء ،دغمت يف الياء الثانيةأفقلبت الواو ياء و ،السابقة ساكنةواجتمعت الواو والياء  ،وبعدها ياء اإلضافة مفتوحة ،سكان الواوإو

   .وال تقلب واوا
   .95صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي ) 10
   . 158ص جرومية الكبري للبجائي يراجع شرح اآل ) 11
  . 53الصباغية يف شرح اجلرومية ص  يراجع الدرر ) 12
  .63القيومية يف شرح اجلرومية ص  يراجع الفتوح ) 13
   .209 يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 14
  .  158يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 15
  . 23، وكفاية املنهوم ص 20قيوم ص يراجع خمطوط عون ال ) 16
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جواز  حممد باي بلعامل يف حديثه عن عنديعثر عليه احلديث النبوي ذكر سند عدم منهج إنَّ      
 ولَو سمتالْ«ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  )1(قولهدليل الشرطيتني ب "لو"و" إِنْ"بعد " كان"حذف 

امتًَََخا من حبن احممد و ،)5(وأبو القاسم الغرداوي ،)4(، وابن شعيب)3(الصباغ عند ، ويوجد)2(»ديد
  .)6(بن بادي الكنيتا

  التعقيب على احلديث
يأيت  احلال صاحبيف جديثه عن  الكنيت حممد بن بادي  أجد منهج التعقيب على احلديث عند     

ى لَّا، وصسجال اِهللا ولُسر ىلَّص« :نكرة على سبيل القلة مستشهدا بقوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
واَءرجالٌرِ ه قيوهذا ما أبو ،)8(»حال من رجال النكرة: "قياما"ـف«: يعقب عليه بقوله، و)7(»اام 

أبو القاسم ، و)12(الصنهاجي بن آقدأمحد ، و)11(، والصباغ)10(، والبجائي)9(يعلى الشريف التلمساين
  .)15(بلعاملحممد باي و ،)14(طفيشأو ،)13(الغرداوي

  أو باملعىن بالنصإيراد احلديث .

فتح  نيعلى الشريف التلمساين يف حديثه ع أيب يعثر عليه عند إيراد احلديث بالنص منهجإنَّ      
يا «: تهاـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف إحدى غزو )16(النيب قول صاملستغاث بِه يورد بالن" الم"
ه لَّيالَ: ؟ قالوامكُرِأظه نيوأنا ب باجلاهلية ونَثُيغتستأَ العربِ بقيائلِ حني كانوا يستغيثون نيملسملْلَ

                                                 
جواز حذف " ولو خامتا: "، والشاهد يف احلديث قوله964ص  5121: ى الرجل الصاحل، رقمصحيح البخاري، باب عرض املرأة نفسها عل ) 1
  .101، 109الشرطية، يراجع شرح ابن االناظم على ألفية ابن مالك ص " لو"بعد " امسها"و" كان"
  . 69كفاية املنهوم ص  ) 2
   . 70رح اجلرومية ص الصباغية يف ش الدرريراجع  ) 3
  . 21حقائق على اآلجرومية ص يراجع  ) 4
  .121شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  يراجع ) 5
   . 91يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 6
جواز جميء صاحب احلال نكرة، يراجع " رجال:"، والشاهد من احلديث قوله140ص  713اإلمام ليؤمت به، رقم صحيح البخاري، باب إمنا جعل  ) 7

  . 234، حتقيق هارون، وشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص 2/112كتاب سيبويه 
  . 220مقدم العي املصروم ص  ) 8
  . 46الدرة الصباغية يف شرح اجلرومية ص يراجع  ) 9

  . 483جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل عيراج ) 10
  . 69الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  يراجع ) 11
  . 318الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  يراجع ) 12
  .  82شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  يراجع ) 13
     .393صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع ) 14
  . 61، وكفاية املنهوم ص 44خمطوط عون القيوم ص  يراجع ) 15
املستغات به، يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن " الم"فتح " يا للمسلمني"و " ياهللا: "، والشاهد يف احلديث قوله1/287صحيح البخاري  ) 16

  .  417مالك ص
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لْا لَيمسلمأيب القاسم و ،)3(، وابن شعيب)2(أمحد بن آقد الصنهاجييراجع مثله عند و ،)1(» ني
  .)5(طفيشأو، )4(الغرداوي 

   من احلديث اجلمع بني ما صح وضعف على حد سواء
يف الصباغ  يعثر عليه عند  من احلديث اجلمع بني ما صح وضعف على حد سواء منهج إن     

 مِسيف بِ نيت فبين الستـبإذا كَ«: )6(ستشهد باحلديث الضعيفيورسم حروف البسملة  عنه حديث
ل افعمن األالنون يف موضع حذف  أمحد بن آقد الصنهاجيستشهد وي ،)7(» يمِحالر محنِالر اِهللا مِسبِ

  : )8(حبديث صحيح يف النثر شذوذا رفعا اخلمسة
»ال تدوا اجلَلُخةَن حىت تؤمإذعليه " األلف والالم"، ويف موضوع عالمات االسم دخول )9(»وان 

يستدل أبو القاسم الغرداوي حبديث النيب  ـ صلى اهللا و" أل"من " ميما" "الالم"تقْلب قبيلةُ طيء 
  . )11(، وهو حديث صحيح)10(»رِفَسيف ام اميصما رِبِام نم سيلَ« :جميبا السائل بقولهعليع وسلم ـ 

  الوقوف عند موطن الشاهد
حديثه عن يف التلمساين يف يعلى الشر أيبيعثر عليه عند  الوقوف عند موطن الشاهد منهج إن     

 مأُا بِيهف أُرقْي الَ ةالَص لُّكُ« :ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ )12(يستشهد بقول النيبوتوكيد اجلمل 
 بن آقدأمحد و ،)15(الصباغ، و)14(البجائي ويراجع مثله عند، )13(» اجدفهي خ داجخ يهِفَ رآنالقُ

                                                 
  . 143النحوية يف شرح اجلرومية ص  الدرة ) 1
  . 210يومية يف شرح اجلرومية الفتوح الق يراجع ) 2
  . 21حقائق على اآلجرومية ص  يراجع ) 3
  .  197يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
   .354صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع )5
، والشاهد يف احلديث رسم البسملة وتوضيح 4/1737األلباين  على األمة ، حممد ناصر يث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيءسلسلة األحاد ) 6

  . حروفها
  ، 54الصباغية يف شرح اجلرومية ص الدرر  ) 7
  . حذف نون اإلعراب من األفعال اخلمسة رفعا شذوذا" تدخلوا: "، والشاهد من  احلديث قوله1/246، 54: ، كتاب اإلميان برقمشرح النووي ) 8
  .  110الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 9

التعريف " ال"، لغة طيء تبدل الالم من "امرب، وامصيام، وامسفر: "، والشاهد يف احلديث قوله434/ 5د، باب الصوم يف السفر مسند اإلمام أمح ) 10
  ".ميما"

  .  69يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 11
اجلملة الثانية توكيد لفظي للجملة  " فهي خداج فهي خداج: "، والشاهد من احلديث قوله2/165البدء بفاحتة الكتاب  بسنن النسائي، با ) 12

  . األوىل
  . 118النحوية يف شرح اجلرومية ص  الدرة ) 13
  . 483ح اآلجرومية الكبري للبجائي ص يراجع شر ) 14
  . 129يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 15
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حممد باي و ،)4(الكنيتحممد بن بادي و ،)3(طفيشأ، و)2(القاسم الغرداوي وأيب ،)1(الصنهاجي
  .)5(بلعامل
 لشراح اجلزائريني ملنت اآلجروميةا قبلوذا االستعراض لنصوص احلديث النبوي الشريف من     

د الشواهد فيه بصورة ريف موضع االحتجاج واإلكثار من أخقد وضعوا احلديث الشأجد أم 
  .متفاوتة من شارح آلخر

.  

.  
  
  
.  
.  

  زائرينيدى اجلاآلجرومية لجدول يربز حجم استحضار احلديث النبوي الشريف يف شروح منت 
  .�:رقم
و فاملصن عدد األحاديث  فاملصن

 الواردة

 08  )هـ771ت(لشريف التلمساينأليب يعلى ا الدرة النحوية يف شرح اجلرومية

 03   )هـ873ت(شرح اآلجرومية الكبري للبجائي

 06   )هـ873ت(للصباغ الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية

 14   )هـ936ت(ألمحد بن آقد الصنهاجي يف شرح اجلروميةالفتوح القيومية 

 05   )هـ؟ت(البن شعيب  حقائق على اآلجرومية

  07    )هـ1102ت(شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي
  14    )هـ1332ت(ألطفيش مسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجرومية

                                                 
  . 302القيومية يف شرح اجلرومية ص يراجع الفتوح  ) 1
  .  65يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 2
  .  354صيف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع ) 3
  .90مقدم العي املصروم ص  يراجع ) 4
   . 51خمطوط عون القيوم ص  يراجع ) 5
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 64   )هـ1388ت(حملمد بن بادي الكنيت مقدم العي املصروم

حملمد باي  خمطوط عون القيوم على كشف الغموم نظم مقدم ابن آجروم
   )هـ1430ت(بلعامل

04 

  03     )هـ1430ت(حملمد باي بلعامل كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم

 �:رقم دولقراءة يف اجل

يربز اجلدول أنَّ الشراح اجلزائريني قد وضعوا احلديث الشريف موضع االحتجاج، واإلكثار من     
الدرة : أخذ الشواهد منه بصورة متفاوتة من شارح آلخر، فأبو يعلى الشريف التلمساين يف مصنفه

  كبريشرح اآلجرومية ال: شرح اجلرومية يستشهد بثمانية أحاديث، والبجائي يف مؤلفه يفالنحوية 
الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية يستشهد بستة : يستشهد بثالثة أحاديث، والصباغ يف مؤلفه
وابن  الفتوح القيومية يستشهد بأربعة عشر حديثا،: أحاديث، وأمحد بن آقد الصنهاجي يف مؤلفه

 :مؤلفهو أبو القاسم الغرداوي يف  حقائق على اآلجرومية يستشهد خبمسة أحاديث،: شعيب يف مؤلفه
مسائل التحقيقية يف بيان التحفة  :طفيش يف مؤلفهأو شرح اآلجرومية يستشهد بسبعة أحاديث،

  مقدم العي املصروم يستشهد : وحممد بن بادي الكنيت يف مؤلَّفه يستشهد بأربعة عشرحديثا، اآلجرومية
الغموم نظم على  خمطوط عون القيوم على كشف: بأربعة وستني حديثا، وحممد باي بلعامل يف مؤلَّفه

كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم : ويف مؤلفه ،مقدمة ابن آجروم يستشهد بأربعة أحاديث
  .يستشهد بثالثة أحاديث

  كالم العرب
، ولغات العرب كلها )1(»ثبت عن الفصحاء املوثوق بعربيتهم ما«: كالم العرب شعر ونثر وهو    

، )2(باألخرى، ولكن ال مانع من تقوية واحدة على أخرى جديرة باالحتجاج وال يصح رد إحدامها
  .عيد قواعد اللغة واستنباط أحكامهاقعلماء كالم العرب حجة يف االستدالل على تالواختذ 

  الشعر  /أ
: رة، وهو مصدر اللغةصور املؤثوال عن األخيلة البديعة ر هو الكالم املوزون املقفى املعربالشع    

فراحوا يستنبطون « وقد أنزل علماء اللغة الشعر مرتلة رفيعة. )3(»وفحلها وغريبهاجزهلا وفصيحها «

                                                 
  . 57االقتراح  مطبعة املكتبة التوفيقة ص  ) 1
  .   49يراجع مقدمة شرح التسهيل ص  ) 2
  . 144الصناعتني ص  ) 3
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 نييف اية القرن الثاين اهلجري ومل يفرقوا بهرمة  إىل ابن قواعدهم من شعر امرئ القيس، و من بعده
شاعر وشاعر، وب1(»قرون  قرابة أربعةميتد  يف فترة الحق وآخر قرن سابق  ني( .   

  :ومنهم من عزف عن هذا االجتاه لعوامل منها
  .)2( »فيه والنقص منه عن صحة الوزن الزيادة « خترجهقد  الشعر موطن للضرورات و ـ أنَّ

فريوونه على طبيعة أو رواة  ت وتعددها، حيث كان لكل شاعر راوٍياـ اختالف روايات األب 
  .)3(هملغت

  . )4(ملولد، أو ملن ال يؤخذ عنهمـ نسبة البيت إىل غري صاحبه، وقد يكون 
 ا، ويعتمد جلزائريني من شواهد الشعر الذي حيدى اأجد فيضا يف شروح اآلجرومية ل ولكن تج

  :قواعد اللغة العربية منهاعليها يف تعقيد 
  
  
  

  شرح املفردات وبيان أصوهلا الداللية
القاسم الغرداوي يف حديثه عن  أيب عند يوجد شرح املفردات وبيان أصوهلا الدالليةمنهج إن     

  :)5(بقول الشاعر هلا اليت هي اإللصاق واإلسناد، ويستشهد" اإلضافة"داللة لفظة 
  إِلَى كُلِّ حارِي جديد مشطَّبٍ***  فَلَما دخلْناه أَضفْنا ظُهورنا                     
 ، )6(»ة خمطط فيه طرائقريحاري منسوب إىل احلظهورنا إىل كل أي أسندنا « :ويعقب عليه بقوله

 بن آقدأمحد و ،)9(الصباغ، و)8(البجائيو، )7(الشريف التلمساينأيب يعلى ويراجع مثله عند 
   .)2(حممد باي بلعاملو، )1(والكنيت، )12(طفيشأو ،)11(ابن شعيب، و)10(الصنهاجي

                                                 
  . 108األصول ص  ) 1
  .   13ضرائر الشعر ص  2
  .   1/17يراجع خزانة اآلدب  ) 3
  . 1/17يراجع خزانة اآلدب  ) 4
  . "أسندنا"فقد جاءت مبعىن " أضفنا:"والشاهد فيه قوله، 53البيت من الطويل المرئ القيس يف ديوانه ص  ) 5
  . 237مية أليب القاسم الغرداوي ص شرح اآلجرو ) 6
  . 41يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 7
  . )  116جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 8
  .  56يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 9

  .   19يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 10
  . 7يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 11
   .255يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي يراجع ) 12
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  بيان أحوال إعراب لفظة من األلفاظ 
عن  عند أيب اقاسم الغرداوي يف حديثهأجده  أحوال إعراب لفظة من األلفاظبيان  منهجإن        

  :)3(بقول الشاعر له بدل الفعل املضارع من فعل مثله يستدل
  ***       .......................متى تأْتنا تلْمم بِنا في ديارِنا                     

أمحد و ،)5(ابن شعيب، ويراجع مثله عند )4(»، ومها جمزومان"تأت"بدل من " تلمم"و« :يقول معقباو
  .)7(بلعاملحممد باي ، و)6(الكنيت بن بادي

  

  

  

  تثبيت حكم لغوي
بقول  له ستدلويتثنية التغليب  حديثه عن الصباغ يفعند  عليه يعثر تثبيت حكم لغويمنهج إن      

  :)8(الشاعر
             انَا كَم يرضى راِهللا ولَس فلُعها م   ***  ا الْلَوعمرأَ انبرٍكْو ب وعمر  

  ،)9(»رادـكيب  فرع اإلفرب اسم عمر على اسم أيب بكر؛ ألنه مفرد والتفغلَّ«: وعقب عليه بقوله
، )12(الصنهاجي بن آقدوأمحد  ،)11(، والبجائي)10(أيب يعلى الشريف التلمساينويراجع مثله عند 

  .)1(حممد باي بلعامل، و)14(نيتالكأمحد بن بادي و ،)13(طفيشأو
                                                                                                                                                            

«« 
    . 88 ص املصروم العي يراجع مقدم ) 1
  .    23، وكفاية املنهوم ص 20يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 2
،  واملعجم املفصل يف شواهد النحو 2/406، حتقيق هارون، والدرر 1/446الطويل لعبيد اهللا بن احلر اجلعفي يف كتاب سيبويه شطر البيت من  ) 3

  .   تأتنا"من الفعل " تلمم"، والشاهد فيه إبدال الفعل 2/63، وبال نسبة يف املقتضب 1/152الشعرية 
  .   198شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
  . 13حقائق على اآلجرومية ص يراجع  ) 5
  .    126مقدم العي املصروم ص يراجع  ) 6
  .    10خمطوط عون القيوم ص يراجع  ) 7
  . ، ألنه مفرد والتركيب فرع اإلفراد"أيب بكر"على اسم " عمر"، والشاهد فيه تغليب اسم 201البيت من البسيط وهو جلرير يف ديوانه  ) 8
  .    81يف شرح اجلرومية ص الدرر الصباغية  ) 9

  . 36يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 10
  .    300يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 11
  .   105يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 12
  . 59يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقييراجع  ) 13
   . 96يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 14
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  :ما يلي التعقيب على الشاهد الشعري عن طريق
  : متعددة منها الشاهد الشعري بطرق  نت اآلجروميةملتناول الشراح اجلزائريون     

   مع التعليل البيت إعراب بعض ألفاظ /أ
بن آقد الصنهاخي يف حديثة عن الفعل  أمحد أجده عند مع التعليل منهج إعراب بعض ألفاظ البيتإن 

   )2( :بقول الشاعرله  دلستوي ،"ملَاَّ"املضارع ازوم بـ 
  اينقيا الْنوا مفُرِعا تملَأَ  ***    مـُكيلَإِ رٍكْي بنِم بكيلَإِ
  اينمتريو نعطْي بائتكَ *** و منكُـم  ا نوا مفُرِعا تملَ

  
  
  
  

 عند، ويراجع مثله )3(»حرف تقرير وجزم: "الَمأَ": ري وقالتا البحأنشدمه«: ا بقولهمعقب عليهيو
 حممد بن باديو ،)8( طفيشأو)7(القاسم الغرداوي أيبو ،)6(، وابن شعيب)5(والصباغ، )4(البجائي
   .)10(بلعامل حممد باي و ،)9(الكنيت

   ذكر موطن الشاهد يف البيت/ب.

ي التام الذ" كان"الفعل  نع حديثه الصباغ يف عند يظهر منهج ذكر موطن الشاهد يف البيت       
  :)11(بقول الشاعرله  يستدلووجد، و ، يكون مبعىن حضر، ووقع

                                                                                                                                                            

«« 
   . 19كفاية املنهوم ص ، و14يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 1
الفعل " أملا"يف البيت األول والثاين، حيث جزمت " أملا تعرفوا: "، والشاهد فيهما قوله271يف معلقة ص  البيتان من الوافر ومها لعمرو بن كلثوم ) 2

  .     حبذف النون" تعرفوا"املضارع
  .     162الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  .    305جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 4
  .    113يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
  .     39يراجع حقائق على اآلجرومية  ) 6
  . 188يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 7
  . 118يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي يراجع ) 8
  . 116يراجع مقدم العي املصروم ص   ) 9

   .49كفاية املنهوم ص و ،11خمطوط عون القيوم ص  يراجع ) 10
، 7/384، وخزانة األدب 135، وبال نسبة يف أسرار العربية ص 2/60، والدرر184البيت من الوافر، وهو للربيع بن ضبع يف األزهية ص  ) 11

  ."حضر"تامة مبعىن " كان"حيث جاءت " إذا كان الشتاء: "، والشاهد فيه قوله13/ 1واملعجم املفصل  يف شواهد النحو الشعرية
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  اُءتالش همدهي خيالش نَّإِفَ  ***    وينِئُفدأَفَ اُءتالش انَا كَإذََ              
حضر  ، والشاهد يف قوله إذا كان الشتاء أي"الراء" :ـه بمرِهويروى ي«: بقولهيعقب عليه و

  .)4(طفيشأو ،)3(القاسم الغرداوي وأيب ،)2(ند ابن شعيبعويراجع مثله ، )1(»وحدث

  :ومن ذلك استحضار الشاهد بأشكال خمتلفة ومتفاوتة
    اذكر البيت تام /أ 

ء اليت يقبيلة ط يف حديثه عنيعلى الشريف التلمساين  أيبعند  عليهيعثر   تاما منهج ذكر البيت إن    
تبدل الالم م6(بقول الشاعرله ستشهد ، وي"ميما"التعريف  )5("ال" ن(:  

  
  هملسوام مِهسامبِاءَ ري ومري  ***  ي نِلُاصوو يذُي ويللخ كذاَ                   

 أيبو، )10(ابن شعيبو، )9(الصنهاجي بن آقدوأمحد  ،)8(الصباغو، )7(يالبجائعند  يراجع مثلهو
   ، )14(بلعاملحممد باي و ،)13(حممد بن بادي الكنيتو، )12(طفيشأو ،)11(الغرداوي القاسم

.  
  ذكر شطر و جزء من الشطر /ب

الصنهاجي حني تعرضه لتعريف  بن آقدعند أمحد  أجده رذكر شطر أو جزء من شطمنهج إن     
وهو يف اللغة الدعاء لعاقل ليجيب ويسمع ما يريد، أو غريه على سبيل « :ومن ذلك قوله النداء لغة

   :)2(ستدل على ذلك بقول الشاعر، وي)1(»التذكري، والتذكري كنداء الديار
                                                 

  . 134رح اجلرومية ص الدرر الصباغية يف ش ) 1
  . 78حقائق على اآلجرومية ص يراجع  ) 2
  .      135شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص يراجع  ) 3
   .  222يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقييراجع  ) 4
   . 31ية يف شرح اجلرومية ص نحوال يراجع الدرة ) 5
، واملعجم 140، وبال نسبة يف اجلىن الداين 452، 451، وشرح  شواهد الشافية 1/446نب غنمة يف الدرر البيت من املنسرح، وهو لبجري ب ) 6

بالسهم والسلمة، فأبدل الالم ميما على لغة بعض اليمن الذين : يريد" بامسهم وامسلمه: "، والشاهد فيه قوله2/832املفصل يف شواهد النحو الشعرية
  . التعريف" يف أل" أم:"يقولون

  . 289شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  يراجع ) 7
  . 88يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 8
  . 104يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 9

  . 83يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 10
  . 96يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 11
  . 168يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقييراجع  ) 12
  . 101يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 13
  .53يراجع كفاية املنهوم ص . 62يراجع خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص  ) 14
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                   دناِء فَالسلْيةَ بِالْعيم ارا داُهللا  ***   ي اكيحو. . . . . . . .  
  بيتاألول من ال شطرالذكر  /ت

 يف حديثه عن الشريف التلمساينيعلى  أيبيعثر عليه عند   بيتاألول من الشطر الذكر منهج  إن    
ستشهد ي  ،ملة والنون ـ هـ بكسر الالم والعني امل )3( "نِعل"تأيت على لغات خمتلفة منها اليت  "لَعلَّ"

  :)4(بقول الشاعرهلا 
  ...........................    ***     هلُسرن انهي الرف نِعل دغَأَ                

  .)6(طفيشأو ،)5( ابن شعيبويراجع مثله عند 
  
  

  بيتالثاين من ال شطرالذكر  /ث
تقدمي املفعول به يف  طفيش يف حديثه عنأيعثر عليه عند  بيتالثاين من الشطر الذكر إن منهج     

  :)7(له بقول الشاعر ستشهدحالة احلصر وي
ا   مهي كَالَا بِف مضع الََّاد إِا زمفََ      ***    ........................           

 أيبو ،)9( الصباغ ، ويراجع مثله عند)8(»"ضعف"ونصب  "كالم" برفع« :ويعقب عليه بقوله
   .)12(وابن شعيب ،)11( الكنيتوحممد بن بادي  ،)10(القاسم الغرداوي

  ذكر جزء من شطر /ج

                                                                                                                                                            

«« 
  . 300الفتوح القيومية ص  ) 1
����فإنه نداء ملا ال يعقل على سبيل التذكري" يادار مية" :، والشاهد فيه قوله 9البيت من البسيط للنابغة الذبياين يف ديوانه ص ) 2

  . 97يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  .لغة من لعل"لعن"، والشاهد فيه 2/134الرجز أليب النجم العجلي يف أمايل القايل ) 4
  . 23يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 343يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقييراجع  ) 6
 فيهوالشاهد "فما زاد إال غراما"، ويروى853/ 2الشعرية النحو شواهد يف املعجم املفصل  يف ،194للمجنون يف ديوانه ص وهو من الطويل العجز ) 7

  .عند بعضهموهذا جائز " إال"مع كون املفعول حمصورا بـ " كالمها"على الفاعل وهو  "ضعف"ه تقدمي املفعول ب
  .324يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي ) 8
  . 165يراجع الدرر النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 9

  . 70يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 10
  . 82الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 11
  . 24، 23يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 12
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االبتدائية  )1("حىت"القاسم الغرداوي عند حديثه عن  أيبعند  زء من شطرجب أجد منهج االستشهاد    
  :االبتدائية جبزء من شطر بيت تأصيال هلا

                    . . .    ***    .. . . . . . . . . . . .حتاُءى م أَ ةَلَجِد2(لُكَش(  

  .)4( طفيشأ، و)3(ابن شعيبومثله يراجع عند 

ألنه من املصادر  ؛شرح املقدمة اآلجرومية بالشعر العريبلقد احتج العلماء اجلزائريون على     
 تج به اليت حددها العلماء للشعر احملاملكانية األساسية لالحتجاج، كما التزموا حبدود األطر الزمانية 

  .إلقرار قاعدة، أو تثبيت حكم
  
  
  
  

  يف شروح اآلجرومية لدى اجلزائريني الشعراء املستشهد بشعرهم
   :ومن هؤالء الشعراء املستشهد بشعرهم ما يأيت    

  .)هـ.ق80ت ()5(امرؤ القيس بن حجر احلارث الكنديـ  
  .)هـ.ق 18ت ( )6(ـ النابغة الذبياين 
  .)هـ.ق 13ت ( )7(ـ زهري بن أيب سلمى 

  .)هـ.ق 2ت ( )8(ـ قيس بن اخلطيم
  .)هـ7ت ()9(ـ األعشى

  .)هـ21ت ( )10(ـ األغلب العجلي

                                                 
  . 192يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 1
حيث "حىت ماء دجلة أشكل" :، والشاهد فيه قوله254/ 1، ومغين اللبيب 552واجلىن الداين ص  ،143ص  هجلرير يف ديوان البيت من الطويل ) 2

  . ابتدائية تليها اجلملة االمسية" حىت "جاءت 
  . 23يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 3
    .264يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي يراجع ) 4
  .73شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص و ،35شرح اآلجرومية ص  يفيراجع الدرة النحوية  ) 5
  .265يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي، و76شرح اآلجرومية ص  يفيراجع الدرة النحوية  ) 6
  .73شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص و ،78شرح اآلجرومية ص  يفيراجع الدرة النحوية  ) 7
  .  360يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 8
  .99شرح اآلجرومية ص  يفيراجع الدرة النحوية  ) 9

  .133 يف شرح اآلجرومية صيراجع الدرة النحوية  ) 10
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  .)هـ45ت ()1(ـ احلطيئة
  .)هـ54ت ( )2(ـ حسان بن ثابت

  .)هـ69ت ()3(ـ أبو األسود الدؤيل
  ).هـ90ت ( )4(ـ األخطل

  .)هـ110ت ( )5(ـ جرير بن اخلطفي
  .)هـ110ت ( )6(ـ الفرزدق

  .)هـ130ت ( )7(ـ أبو النجم 
  
  
  

  النثر /ب
وعدم  الكالم غري املوزون وغري املقفى، وهو أسبق أنواع الكالم يف الوجود لقرب تناوله،النثر     
وهو نوعان، وضرورة استعماله، دهتقي :مسنْع إِج التزم يف كل فقرتني أو أكثر قافية، ومرنْل إِس 

  .)8(ب، والقصصطُم، والوصايا، واخلُكَاألمثال، واحل: كان غري ذلك، وهو أنواع منها
لعلماء اجلزائريني           أشكاله يف شرح مقدمة اآلجرومية لدى ا وكان استحضار النثر العريب مبختلف

فالصباغ يستشهد على داللة لفظة  ،حمدودا قصد االستشهاد على مسائل اللغة، وإقرار أحكامها
 تلَقَتا انذَا إِعاهراخلَيلُ يف م أَعربت: برتقول الع« :بقول العرب )9(اليت مبعىن االنتقال "اإلعراب"
من موعٍض إىل مو10(»عٍض(.   

  :يأيتوللعلماء اجلزائريني يف شرح مقدمة اآلجرومية منهج متعدد اجلوانب يتميز مبا     
  اجلمع بني لغة العرب وغريه لتثبيت حكم/1

                                                 
  .78شرح اآلجرومية ص  يفيراجع الدرة النحوية  ) 1
  .112شرح اآلجرومية ص  يفيراجع الدرة النحوية  ) 2
  . 83يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 3
  .20رومية ص يف شرح اجليراجع الدرة النحوية  ) 4
  .73شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص و ،35رومية ص يف شرح اجليراجع الدرة النحوية  ) 5
  .123شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص و ،36رومية ص يف شرح اجليراجع الدرة النحوية  ) 6
  . 92يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 7
  . 25الزيات ص حسن  ، أمحديراجع تاريخ األدب العريب ) 8
  . 69غية يف شرح اجلرومية ص جع الدرر الصبااير ) 9

  ). عرب( 10/83لسان العرب  ) 10
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" ال"يف حديثه عنالصباغ ليه عند ع يعثر لتثبيت حكم وغريه منهج اجلمع بني لغة العرب إن     
ل ستشهد بقوالفعل املضارع على سبيل القلة وي خصائص األمساء وقد تدخل على نماليت  التعريف
  :)2(، وبقول الشاعر)1(»عضريالْ يبِ، والصعدخياحلمارالْ«: العرب

             ا أَمنالْبِ تمِكَح الترضكُى حومت   ل***  هأي واجلَدالَ ذُو الريلُ ووالَ اَألص  
  .)4(طفيشأو ،)3(ابن شعيب مثله عندويراجع 

   عزو اللغة إىل أصحاا/2
 نَّإِ﴿: يف قوله تعاىل" إِنَّ" نحديثه ع يف الصباغعليه عند  يعثر عزو اللغة إىل أصحاا منهج إن    

انراحلَس ذَانمبعىن  )5(﴾ه"نما على قول، ويستشهدان بقول ابن الزب"عدري ـ رضي اهللا عنه ـ ر 
  .)6(»نَّ وراكبهاإِ :، قال ابن الزبريِلََعن اُهللا ناقَةً حملَتنِي إِلَيك«: األعرايب

الشريف أبو يعلى  ، ويراجع مثله عند)7(»وقيل أا لغة بين احلارث«: وعقب عليه بقوله 
   . )10(القاسم الغرداوي أيب و ،)9(وابن شعيب  ،)8(التلمساين

ر حمدودا جدا، يف حني كان اجلزائرين ملقدمة اآلجرومية بالنثلقد كان استشهاد الشراح      
ل الوزن والقافية تساعدانه على الشعر له قيود أمثا إىل أنَّاستشهادهم بالشعر وافرا وذلك يرجع 

بالقرآن فاستغنوا عن كما وجدوا ضالتهم يف االستشهاد  أما النثر فمطلق وصعب حفظه،، هحفظ
ره ميسور، وما استحضا نَّالنثر، ومن الصعوبة مبكان استحضار النثر أثناء التأليف بعكس الشعر فإِ

  . املشهور لتداوامل استشهد به إالَّ
  التعقيب على اللغة/3

                                                 
  . 61الدرر الصباغية ص  ) 1
، واملعجم املفصل 1/274، وخزانة األدب، والدرر 319، وجواهر  األدب ص 2/79نصاف يف مسائل اخلالف اإلالبيت من البسيط للفرزدق يف  ) 2

  . على الفعل املضارع وهذا قليل" أل"حيث أدخل املوصول االمسى " الترضى: "، وليس يف ديوانه، والشاهد فيه قوله2/772يف شواهد النحو الشعرية 

  . 13ص جع حقائق على اآلجرومية اير ) ) 3
  . 236يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي جعاير ) ) 4
كما حكى " نعم"مبعىن " إنَّ"منها أن تكون : ، وجاء فيه3/36، يراجع إعراب القرآن للنحاس "نعم"مبعىن " إنَّ: "، والشاهد فيها قوله63سورة طه  ) 5

  ". نعم"مبعىن " أنَّ"العرب تأيت بـ: الكسائي عن عاصم قال
  .86النحو العر يب ص عجم الوايف يف ، وامل1/18يراجع األغاين  ) 6
  . 43حقائق على اآلجرومية ص ، و81لصباغية يف شرح اجلرومية ص يراجع الدرر ا ) 7
   . 30يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 8
  . 43يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 9

   .169يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 10
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املبتدإ بالتأويل، فقد مجع بني آية قرآنية  نطيش يف حديثه عأعند  التعقيب على اللغةمنهج  يوجد    
 ريخ ييدعاملُبِ عمست"و، )1(﴾لَّكُم  وأَن تصوموا خير﴿ :حنو ويلأبالت« :هقول ومن ذلكلعرب اوقول 

خير منْأَ ن تر2("اه( ، بنصب"املصدرية نْأو برفعه على تقدير أ "تسمع«)أيب  ، ويراجع مثله عند)3
  .)4(القاسم الغرداوي

  آراء العلماء 
ن آراءهم ثبتت عن راء العلماء مصدر من أهم مصادر االستشهاد يف اللغة العربية، َألإنَّ آ    

ي، دتوم اقْ، نقلت اللغةوالذين عنهم «): هـ911ت(، يقول السيوطيالفصحاء املوثوق بعربيتهم
جلزائريني آراء العلماء دى العلماء اشروح اآلجرومية ل، وقد تضمنت )5(»العريب اللسانُ ذَخوعنهم أُ

على  اختالف مذاهبهم النحوية، ومل مينعهم ذلك االهتمام من التعقيب على بعض آرائهم، وترجيح 
  .بعضها على بعض

راء العلماء وأقواهلم من أجل إقرار قضايا ملقدمة اآلجرومية بآ ح اجلزائريوند الشرالقد استشه    
   :حنوية منها

    إعراب آية قرآنية
 وهدجِت﴿: أجده عند ابن شعيب يف إعرابه لقوله تعاىل إعراب آية قرآنية يف آراء العلماء منهج إنَّ    

عناِهللا د هو خ7(ستشهد برأي الصباغيو )6(﴾راًي( هو : اهلاء :الصباغقال  «: بدليل قوله ايف إعرا
، )9(أيب القاسم الغرداوي ويراجع مثله عند ،)8(»هو املفعول الثاين: وخريا .املفعول األول

  .)10(طفيشأو
   تثبيت حكم   

                                                 
  ".الصيام خري لكم: "، وتقديره"تفعلوا"املصدرية والفعل املضارع " أنْ"مصدر مؤول من " تصوموا وأَن: "، والشاهد فيها قوله183سورة البقرة  ) 1

، ويراجع شرح الرضي 55ص ،إحسان عباس: أمثال العرب، املفضل بن حممد الضبي، تعليقاملنذر، وقد قاله يف ضمرة بن ضمرة، : املثل ينسب لقائله ) 2
   ."مساعك به خري من رؤيته:، والتقدير "تسمع"املقدرة والفعل املضارع " أنْ"مصدر مؤول من "تسمع: "فيه قوله، والشاهد 1/225على الكافية

   .200يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي ) 3
  . 103شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
  .  101يراجع االقتراح يف علم أصول النحو ص  ) 5
  ". خريا"الضمري املتصل اهلاء، واملفعول الثاين : "ينصب مفعولني األول" وجد"الفعل " جتدوه: " ، والشاهد فيها قوله20سورة املزمل  ) 6
  .  142يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 7
  .  110اآلجرومية ص حقائق على  ) 8
   .215يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 9

    .263،264يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي يراجع ) 10
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طفيش يف حديثه عن البدء باملرفوعات دون أعليه عند  يعثر منهج تثبيت حكم بأقوال العلماء إن     
بدأ باملرفوعات ألا العمد، فاملنصوبات ألا فضلة غالبا، « :)1(الشنواين بقولاملنصوبات، ويستدل 

الشريف  أيب يعلى ويراجع مثله عند، )2(»فارورات ألا منصوبة احملل، فهي دون املنصوبات لفظا
القاسم  أيبو ،)7(وابن شعيب ،)6(يجالصنها بن آقدأمحد ، و)5(الصباغ، و)4(، والبجائي)3(التلمساين

   .)8(القاسم الغرداوي
  االستشهاد بآراء العلماء

  :بآراء العلماء منهان ملقدمة اآلجرومية عدة طرق يف االستشهاد يووقد ج الشراح اجلزائر    
  االستشهاد يف بداية النص  صاحبذكر  /1
أثر  الشريف التلمساين يف حديثه عن عند أجده االستشهاد يف بداية النص صاحب ذكرمنهج إن      
ر ه إذا كان حسنا أثَّترى أن أالَ: هنا تنبيها حسنا فقال )9(ه ابن الربيعونب«: لكالم يورد تنبيها جاء فيها
 ،)11(طفيشأ ويراجع مثله عند، )10(»ارير يف النفس تغير يف النفس سرورا، وإذا كان قبيحا أثَّأثَّ
القاسم  أيبو ،)15(، وابن شعيب)14(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)13(الصباغو ،)12(البجائيو

  .)18(بلعامل وحممد باي ،)17(طفيشأو ،)16(الغرداوي
ذكر أقوال هم من القدامى من على طريقة غريساروا إن الشراح اجلزائريني ملقدمة اآلجرومية     

   .العلماء وآرائهم  لألمانة العلمية واعترافا بقدر من سبقهم
                                                 

1 (
  . 76ص )ـه1019ت ( مساعيل  الشنواينإبكر بن  وبأ ،)خمطوط( جروميةشرح اآل ىالدرة الشنوانية عل 

  . 171يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي ) 2
  . 35يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  . 323يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 4
  .65يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
  . 164يراجع الفتوح القيومية على شرح اجلرومية ص  ) 6
  . 105اآلجرومية ص حقائق على  يراجع ) 7
  . 120القاسم الغرداوي ص يراجع شرح اآلجرومية أليب  ) 8
  . 1/159يراجع البسيط  ) 9

  . 22الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 10
  . 171يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقييراجع  ) 11
  .  261، 215يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 12
  . 71، 70يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 13
   . 19يراجع الفتوح القيومية على شرح اجلرومية ص  ) 14
  .18يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 15
  . 128يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغردواي ص  ) 16
   . 85يف بيان التحفة اآلجرومية يةقمسائل التحقييراجع  ) 17
   .67على شرح اللؤلؤ املنظوم ص ، وكفاية املنهوم 14طوط عون القيوم على كشف الغموم ص خميراجع  ) 18
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  املؤلفاتعدم عزو الرأي إىل مصدر حمدد من العلماء أو  /2
أجده عند أيب يعلى الشريف  عزو الرأي إىل مصدر حمدد من العلماء أو املؤلفاتإن منهج عدم     

 :إىل عامل معني بدليل قوله هعامل املبتدإ، فهو يستدل على ذلك برأي ال يسند نحديثه ع يفالتلمساين 
 ويراجع مثله عند، )1(»املبتدأ الرافع له فمنهم من ذهب إىل أنَّ :للنحويني يف الرافع للخرب مذاهبو«

حممد و ،)6(طفيشأو ،)5(القاسم الغرداوي وأيب ،)4(الصنهاجي بن آقد، وأمحد )3(، والصباغ)2(البجائي
   .)7(حممد باي بلعاملو

إيراد الرأي دون إسناده إىل صاحبه مسة معهودة يف شروح اجلزائريني ملقدمة اآلجرومية،  منهجو    
ما ال يطيق  هلمححرص الشارح اجلزائري على الطالب املبتدئ حىت ال ي: وتعود ألسباب عديدة منها

ماملتعلمني، فات ومراعاة قدرات استيعاب ردة يف تلك املؤلكثرة األمساء زيادة على األقوال الوا ن
  . وأولوية التمكن من املادة العلمية

   استحضار نص االستشهاد كامال /3
 حديثه يف يعثر عليه عند أيب يعلى الشريف التلمساين استحضار نص االستشهاد كامال منهجإن     

ا يف االصطالح قال أم« :قال فيه )8(ل البن عصفورصفَستدل بقول متعريف النعت اصطالحا ي نع
هو يف تقديره من ظرف أو جمرور، أو مجلة تتبع  ما، أوابن عصفور ـ رمحه اهللا ـ هو عبارة عن اسم

أوترحم، أوتأكيد مبا يدل  ذم أو  مدح، أوإزالة اشتراك عارض يف معرفة أوما قبله لتخصيص نكرة
مررت برجل :على حليته أونسبة أو فعله أو خاصة من خواصه، وذلك أنْ تصفه بصفة سببية مثل 

 ،)12(طفيشأو ،)11(القاسم الغرداوي وأيب ،)10(ابن شعيب ويراجع مثله عند، )9(»أبوه، انتهى قائم
  .)13(بلعاملحممد باي و

                                                 
  . 87الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  . 122يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي  ) 2
  . 59يراجع الدرة الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  . 81يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  4
  . 62ص يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي  ) 5
  . 44يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقييراجع  ) 6
   . 26، 25يراجع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  ) 7
  . 294يراجع املقرب ص  ) 8
  . 104الدرة النحوية  يف شرح اجلرومية ص  ) 9

    .156 ص يراجع حقائق  على اآلجرومية ) 10
  .  172رح اآلجرومية أليب القاسم الغردواي ص شيراجع  ) 11
  .  78يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقييراجع  ) 12
   . 49يراجع خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص  ) 13



108 
 

   باملعىن النصإيراد 
معاين حرف اجلر  نالتلمساين يف حديثه ع الشريفعند أيب يعلى  أجده باملعىن النصإيراد  منهجإن    
"نعلم أنَّ او« :نقال باملعىن بدليل قوله )1(سيبويهويستدل برأي  "م"نحرفا وال تكون  ال تكون إالَّ "م

سرت من يوم اخلميس إىل يوم اجلمعة، : تكون إلّا خافضة، ومعناها ابتداء الغاية يف الزمان، كقولك
أكلت من الرغيف، : مثل قولكوتكون للتبعيض سرت من الكوفة إىل البصرة، : كقولكويف املكان 

أعين البتداء ن املعنيني سوى هذي هلا سيبويه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ومل يذكر وأخذت من الدراهم،
، )5(القاسم وأيب ،)4(ابن شعيبو، )3(الصنهاجي بن آقدأمحد  ويراجع مثله عند ،)2(»الغاية وللتبعيض

   .)6(طفيشأ، و)5(القاسم

    ه من املصطلحات املستعملة من طرف ويؤكد صاحب مناهج العلماء املسلمني يف هذا الصدد أن
ص، وهذا كالم، وهذا ما قاله، وإىل هنا قول، هذا ن: ت اآلتيةابراالعبلقدامى للداللة على بدء النقل ا

    .)7(»ه، وانتهىوإىل هنا عبارة، وهذا اية كالم
  اإلحالة على الرأي 
جزم الفعل املضارع املعتل عن  يف حديثهمنهج اإلحالة على الرأي يعثر عليه عند البجائي إن      

وقد تقدم « :بدليل قوله )8(لشريف التلمساينيب يعلى ااآلجرومية ألل الطالب على شرح يحيو ،اآلخر
ويراجع  ،)9(»دناه فانظره هناكدر، وما اختاره الشريف وما ذلك الفعل املضارع املعتل اآلخر قبل هذا

، ولعل اإلحالة كانت )12(شطفيأو ،)11(، وابن شعيب)10(الصنهاجي بن آقدأمحد  ويراجع مثله عند
     .الذين تعرف يف مالحمهم طلب االستزادة من العلمموجهة إىل فئة من الطلبة 

   :ما يأيت إبداء وجهة النظر يف الرأي وصاحبه عن طريق

                                                 
   . ، حتقيق هارون4/224يراجع كتاب سيبويه  ) 1
  . 33الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
  . 96، 95الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  .59ص يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ) ) 3
   .61،62 ص يراجع حقائق  على اآلجرومية ) ) 4
  .  201يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) ) 5
    .139يف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقييراجع  ) ) 6
  . 67مناهج العلماء املسلمني ص ) 7
  . 76يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 8
  . 252شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 9

  . 19يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 10
  . 116يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 11
   . 134يف بيان التحفة اآلجرومية يةقمسائل التحقي يراجع ) 12
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وهلم رأيهم باملعارضة  اجلزائريني لشرح مقدمة اآلجرومية ال يوافقون إال على املسلمات إن العلماء
  .. فيما ال شاهد عليه

  املعارضة /1
البجائي يف شرحه عليه عند  يعثر املعارضة الرأي وصاحبه عن طريق إبداء وجهة النظر يف منهجإن  
: رض صاحب منت اآلجرومية يف قولهقد عاف، )1(»فاملاضي مفتوح اآلخر أبدا« :قول ابن آجرومعن 

اتصل  ااآلخر، وهو إذ نكَّسمع أنه قد يكون م "أبدا" :وانظر قوله« :وذلك بقوله "مفتوح اآلخر أبدا"
يف   املاضي ، فإنَّنمضما وفتحا وكسرا، ونون الفاعالت، حنو اهلندات قُ تَِقم: به تاء الفاعل حنو

على السكون، وقد يكون مضموم اآلخر، وذلك إذا اتصلت به واو اجلماعة الذكور،  هذه األمثلة يبىن
ر، وذلك إذا جترد من الضمائر وقد يكون مفتوح اآلخ على الضم، الفعل معها يبىن فإنَّ، واقام: حنو

، فاملاضي على هذا مبين على السكون، وعلى الضم، وعلى الفتح، فله ثالثة قام: املذكورة حنو
القاسم  أيب ويراجع مثله عند. )2(»؟مفتوح اآلخر أبدا: أحوال، فإذا تقرر هذا فكيف يقول

  .)4(طفيشأو ،)3(الغرداوي

  
  
 
 

   التحفظ /2
الشريف أيب يعلى  أجده عند التحفظ وجهة النظر يف الرأي وصاحبه عن طريقإبداء  منهجإن     

وكان األكثر « :بدل النكرة من املعرفة، فهو يذكر ما يتحفظ عليه بدليل قوله نيف حديثه عالتلمساين 
   .)5(»الغرض هبيذْر ونزاع يطول الكالم فيه فَظَوليس بشرط، يف ذلك ن يكون موصوفا فيه أنْ

   الذم /3
أيب يعلى الشريف  عليه عند يعثر الذم إبداء وجهة النظر يف الرأي وصاحبه عن طريق منهجإن     

 أنَّ علماو« :هقولومن ذلك عامل النعت فيذكر رأيا يتحامل على صاحبه  عن هحديثيف التلمساين 
العاقل، جاء هو جاء زيد : ء الواحد، فقولنايألما كالش ؛العامل يف املنعوت هو العامل يف النعت

                                                 
  . 10منت اآلجرومية باب األفعال ص  ) 1
   . 255، 254شرح اآلجرومية الكبري للبجائي  ) 2
  . 224، 223يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 3
  .106يف بيان التحفة اآلجرومية ص يةقمسائل التحقي يراجع ) 4
  .  223الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  5
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ء يالعامل يف النعت إمنا هو التبعية، وهذا ش أنَّزعم  فإنه زيد والعاقل معا، خالفا للسهيلي العامل يف
    .)2(طفيشأعند ويراجع مثله  ،)1(»ه عن مجيع أئمة النحوب ديقل به غريه، وتعين به ضعفا انفرمل 
  التقدير /4

الشريف يعلى  أيب أجده عند التقدير طريق نوصاحبه عاء وجهة النظر يف الرأي إبد منهجإن      
وذهب ثعلب « :رافع الفعل املضارع هو مشاته لالسم بدليل قوله برأي ثعلب أنَّ اشيدمالتلمساين 

، برِالرافع له هو مضارعته لألمساء يف عدد احلركات والسكنات وعدد احلروف، حنو يض إىل أنَّ
حنو يف احلركات والسكنات وعدد احلروفب، واملاضي ال يشبه االسم ارِوض: ضربب، ارِ، وض

  .)5(آقد الصنهاجي أمحد بن، و)4(أيب القاسم الغرداوي ويراجع مثله عند. )3(»وهو حسن

  اجلمع بني عدة آراء يف عرض قضية من القضايا النحوية
يعلى  أيب يعثر عليه عند القضايا النحوية اجلمع بني عدة آراء يف عرض قضية من منهج إنَّ     

ا وأم« :بدليل قوله "ليس"يف حديثه عن تقدمي خرب  )6(جيمع بني عدة آراءوهو الشريف التلمساين 
ليويراجع  .)7(»منعه األخفش وهو اختيار ابن مالكو علي تقدمي خربها، وبففيه خالف، فأجاز أ س

  ،)8(البجائي مثله عند
  .)12(، وحممد باي بلعامل)11(وأيب القاسم ،)10(آقد الصنهاجي وأمحد بن، )9(والصباغ  

  األعالم املستدل بأقواهلم يف شرح اآلجرومية لدى اجلزائريني
حام ملقدمة اآلجرومية بآراء العلماء من املشرق واملغرب وميكن والعلماء اجلزائريني عززوا شر إنَّ    

    :تقدير حجمه على ما يأيت
  .)هـ175ت ( )13(ـ اخلليل 

                                                 
  .  106الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  .  266يف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع ) 2
  . 69 الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص ) 3
    . 93سم الغرداوي ص أليب القايراجع شرح اآلجرومية  ) 4
  . 143يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
  . 1/348، ورأي ابن مالك يف شرح التسهيل 1115ـ  3/1110يراجع رأي أيب علي  الفارسي ورأي األخفش يف متهيد القواعد  ) 6
  . 93يف شرح اجلرومية ص  صباغيةالدرر ال ) 7
  . 165، 164يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي  ) 8
  . ،105يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 9

  . 66يراجع الفتوح القيومية ص  ) 10
  . 116يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 11
    . 42يراجع كفاية املنهوم ص ) 12
   .107الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية صو ،379جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 13
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  .)هـ 180ت ( )1(ـ سيبويه  
  .)هـ189ت ( )2(ـ الكسائي 
  ).هـ207ت ( )3(ـ الفراء  
   ). هـ211ت ( )4(أبو احلسن األخفش ـ 

   .)هـ249 ت( )5(و عثمان املازينـ أب
  .)هـ285ت ( )6(ـ أبو العباس املربد

  .)هـ377ت( )7(ـ أبو علي الفارسي 
  .)هـ538ت ( )8(الزخمشري  ـ
  .)هـ610ت ( )9(ـ أبو موسى اجلزويل 
   ). هـ646ت (  )10(حلاجب ـ ابن ا 
   .)هـ669ت (  )11(شبيليـ ابن عصفور اإل 
   .)هـ672ت ( )12(ـ ابن مالك األندلسي 
  .)هـ679ت ( )13(ـ ابن عقيل 
  .)هـ 723 ت(  )14(ـ ابن آجروم  
  .)هـ 745 ت( )15(ـ أبو حيان األندلسي 
   .)هـ761ت ( )16(ـ ابن هشام األنصاري  

                                                 
  .244املصروم ص  مقدم العيو ،300جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 1
  .105 الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص، و100 ص اآلجرومية يف شرح النحوية يراجع الدرة ) 2
  . 235مقدم العي املصروم ص يراجع ) 3
  .196مقدم العي املصروم ص ، و107جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 4
   .179الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص و ،497جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 5
  .105الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص و، 100 ص اآلجرومية يف شرح النحوية يراجع الدرة ) 6
  . 164 ص روميةاجل يف شرح النحوية يراجع الدرة ) 7
  .  119يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 8
  . 40 ص روميةاجل شرحيف  النحوية يراجع الدرة ) 9

  .231مقدم العي املصروم ص و ،125يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 10
  .272مقدم العي املصروم ص ، و70يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 11
   .57الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص و ،125جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 12
   .11حقائق على اآلجرومية ص و ،115جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 13
  .57مقدم العي املصروم ص و ،53يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 14
  . 272مقدم العي املصروم ص و ،86يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 15
  . 256يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 16



112 
 

  .)هـ 771 ت(  )1(أبو يعلى الشريف التلمساينـ  
  .)هـ 911 ت(  )2(السيوطي ـ 
  .)هـ 936ت (  )3(ـ حممد بن حممد بن أمحد بن علي الصباغ اهلواري 

  ية نحواملذاهب ال
 :الختالف اللهجات العربية من قبيلة إىل أخرى، يقول ابن األنباري نحويةذاهب الامللقد تباينت     

»العرب انتقاء لألفصح من األلفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها  كانت قريش أجود
مسموعا، وإبانة ع4(»ا يف النفسم(. وعفت مدرسة البصرة مبنهجها املتمثل يف اطراد القواعد اللغوية، ر

حيث يوجد يف املسألة  ،اللغوية، ولكن مدرسة الكوفة ما لبثت حىت اختذت لنفسها منهجا خاصا
الواحدة مذهبان بصري وكويف، ويف أواخر القرن الرابع اهلجري أخذت املدرسة البغدادية تتميز 
مبنهجها اخلاص الذي يعتمد على االنتقاء من املدرستني البصرية والكوفية، وحني دخل اإلسالم مشال 

كما ظهرت املدرسة األندلسية  .آجرومنت املدرسة املغاربية ومن روادها ابن معط وابن إفريقيا تكو
 .عن مذاهب البصرة والكوفة وبغداد مضيفني ما توصلوا إليه آخذة

يف الفصل يف القضايا اللغوية  نحويهالشراح اجلزائريني ملنت اآلجرومية اعتمدوا على املذاهب ال إنَّ    
    :منهااليت  والنحوية

 
  
    بيان معىن حنوي/ 1

 يف  التلمساين الشريفيعلى  أيب عثر عليه عندي لغوي على مذهب معىن حنويبيان وإن منهج     
ه مشتق من قدم االسم ألن«: تفيد الترتيب بدليل قوله العاطفة فيها الواو ام الكالم أنَّأقسحديثه عن 

، فوجب تقدميه لذلك، وأخر احلرف ألنه )5(السمو وهو العلو واالرتفاع على مذهب البصريني
يرى أن  نوهذا إمنا يترتب ممأخوذ من حرف الشيء وهو طرفه، فلم يبق للفعل مرتبة سوى التوسط 

  .)7(طفيشأ عند يراجع مثلهو ،)6(»الواو العاطفة تقتضي الترتيب

                                                 
  .39حقائق على اآلجرومية ص و ،221جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 1
  .225يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 2
  . 12يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 3
  . 57يراجع االقتراح ص  ) 4
  . 28، 1/27يراجع اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ) 5
  . 25الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 6
   . 211يف بيان التحفة اآلجرومية يةقمسائل التحقي يراجع ) 7
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    إظهار اخلالف حول وجه حنوي/ 2
العاملة " ال"اسم  نيف حديثه عالبجائي عند  أجده إظهار اخلالف حول وجه حنويإن منهج      

وبناؤه على ما «: بدليل قوله )2(، ويعرب عند الكوفيني)1(عند البصريني إذا كان مفردا يبىن" إِنَّ"عمل 
 يراجع مثلهو. )3(»أيضا باملفرد معر إىل أنَّ يعرب هذا مذهب البصريني، وذهب الكوفيون والزجاج

بن ا حممد و ،)7(طفيشأو، )6(أيب القاسم الغرداوي، و)5(ابن شعيبو ،)4(الصنهاجي ن آقدأمحد ب عند
  .)9(عاملحممد باي بل، و)8(بن بادي الكنيتا

   :جلزائرينيدى اومن أبرز األمور اليت يستخلصها املتتبع لشروح منت اآلجرومية ل    
  وقوف الشارح عند مسائل اخلالف / 1

 أعثر عليه عند بني هذا املذهب وذاك اخلالف واالختالفإن منهج وقوف الشارح عند مسائل  
فذهب «: بدليل قوله )11(والكويف )10(توكيد النكرة بذكر املذهبني البصريعن  يف حديثهالبجائي 

بن احممد  عند يراجع مثلهو .)12(»وذهب البصريون إىل املنع ،الكوفيون إىل اجلواز، واختاره ابن مالك
   .  )16(حممد بن بادي الكنيتو ،)15(طفيشأ، و)14(القاسم الغرداوي أيب، و)13(الصنهاجي آقد

  ذكر املذهبني معا مع ترجيح مذهب على آخر/ 2
يف حديثه الشريف التلمساين أجده عند  ذكر املذهبني معا مع ترجيح مذهب على آخرإن منهج  

تدأ ارتفاعه واملب: بدليل قوله )1(على رأي الكوفيني )17(يرجح رأي البصرينيحيث عن عامل املبتدإ 
                                                 

  .، بوالق2/6، وشرح األمشوين، حباشية الصبان 99، وأسرار العربية ص 1/313نصاف يف مسائل اخلالف يراجع اإل ) 1
  .، بوالق2/6، وشرح األمشوين، حباشية الصبان 99، وأسرار العربية ص 1/313نصاف يف مسائل اخلالف يراجع اإل ) 2
  . 504، 503شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 3
   . 152الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  يراجع ) 4
   .  158يراجع حقائق على اآلجرومية ص   ) 5
   . 228شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص يراجع ) 6
  . 147يف بيان التحفة اآلجرومية يةققيمسائل التح يراجع ) 7
  . 140مقدم العي املصروم ص  يراجع ) 8
  .  38خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص  يراجع ) 9

  .2/23،24، واالنتصاف من اإلنصاف 2/23يراجع اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ) 10
   .2/23،24، واالنتصاف من اإلنصاف 2/23يراجع اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ) 11
  . 413شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص)  12
  .131يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص ) ) 13
  . 194يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) ) 14
  . 373يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) ) 15
   . 213مقدم العي املصروم  يراجع ) ) 16
  . 1/56، واالنتصاف من اإلنصاف 31، وأسرار العربية ص 2/56يراجع اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ) 17
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 زيد قائم، وبه يرتفع املبتدأ يف مذهب البصريني،: أعين االبتداء مثل ال لفظي باالبتداء وهو معنوي
إىل أنه يرتفع باخلرب وليس بصحيح؛ ألن الرافع للخرب  هو االبتداء  يف مذهبهم، وذهب الكوفيون 

واألصح ما ذهب إليه من جهة واحدة، واليصح أن يكون عامال ومعموال يف حالة واحدة و
. )2(؛ ألنه لو كان العامل فيه اخلرب للزم أنْ يتقدم عليه؛ ألن العامل سابق على املعمولالبصريون

   . )4(بلعامل حممد بايو ،)3(طفيشأ عند يراجع مثلهو
   هاذكر معظم املذاهب أو بعض/ 3

عند حديثه  الصنهاجيبن آقد يعثر عليه عند أمحد  منها اذكر معظم املذاهب أو بعض إن منهج    
 )5(عند اجلمهور "رب"و« :بدليل قوله ؟أم حرف ياسم هعمة بآراء العلماء أمد هايذكر" بر"على

عن األخفش موافقة  )7(إىل أا اسم، وحكى الرضي )6(على أا حرف جر، وذهب الكوفيون
  .)9(طفيشأ عند يراجع مثلهو. )8( »الكوفيني

   
  إبداء الرأي يف املذاهب / 4

يعلى الشريف التلمساين يعثر عليه عند أيب  إبداء الرأي يف املذاهب باملخالفة مع التعليلإن منهج     
 "إنَّ"الذين يقولون بأن خرب  )10(رأي الكوفيني دف املشبهة بالفعل وريصرح برأيه يف عمل احلروإذ 

عملها يف اخلرب باختالف ال باتفاق، فذهب البصريون " أنَّ"علم او« :معلال ذلك بقوله إمرفوع باملبتد
صحيح؛ ألن عمل ليس بهذا و، إذهب الكوفيون إىل أنه مرفوع باملبتدو ،خربها مرفوع ا" أنَّ"إىل 

من رفع املبتدإ واخلرب معا  )11(على ما ذهب إليه البصريونالعامل املعنوي ال يبقى مع وجود اللفظي 
ليس العامل فيه معنويا على : باالبتداء، ولكن مذهب الكوفيني أنَّ اخلرب مرفوع باملبتدإ، فيقولون

                                                                                                                                                            

«« 
  . 1/56، واالنتصاف من اإلنصاف 2/56صاف يف مسائل اخلالف اجع اإلنير ) 1
  . 80رومية ص الدرة النحوية يف شرح اجل ) 2
  . 211يف بيان التحفة اآلجرومية يةقمسائل التحقي ) ) 3
  . 61خمطوط عون القيوم على كشف الغموم ص  ) 4
  . 104، وأسرار العربية 2/328يراجع اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ) 5
  . 2/328يراجع اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ) 6
  . 6/34يراجع شرح الكافية الشافية للرضي  ) 7
  . 66الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 8
  . 332يف بيان التحفة اآلجرومية يةقمسائل التحقي ) 9

  .  1/160يراجع اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ) 10
   . 1/160يراجع اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ) 11
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بتدأ وال إنَّ الرافع للخرب إمنا هو امل: وذلك أنكم تقولون: مذهبنا؛ وإمنا هو لفظي فيرد عليهم بأنْ يقال
أيب القاسم  عند يراجع مثلهو. )1(»ملبتدأ مقدرا واألصل عدم التقديرأنْ يكون امبتدأ هنا، فيؤدي ذلك 

  . )2(القاسم الغرداوي
.  

    املنظومات
حفظها ايات تعليمية نبيلة بعرضها نظما ييسر سيه من غتاملنظومات اللغوية مهمة ملا تك إنَّ    

يقول حممد سليمان بيق وحفظ اللسان العريب من اللحن، وتقريبها للمتعلمني قصد االستيعاب والتط
وبدأ ظهور النظم عند العرب حني اتسعت معارفُهم وتنوعت لديهم الثقافات، وزاد «: حممد الغنام

إقباهلم على التعليم وقد أحسوا حينذاك حباجتهم إىل نوع خاص من التصنيف يعينهم إىل حفظ 
يشكل وسيلة مشوقة ويسهل  املعلومات ونقلها فاستعانوا على ذلك بالشعر الذي امتلكوا ناصيته؛ ألنه

أفادت الدرس اللغوي ألفية ابن معط الزواوي  اليت عربيةالنظومات ومن امل. )3(»على املتعلمني حفظه
 ).هـ672ت (، وألفية ابن مالك األندلسي )هـ628ت (

 
 
 
 
  

    االستشهاد باملنظومات

لعلماء اجلزائريني قد وردت ادى االستشهاد باملنظومات النحوية يف شروح اآلجرومية لمنهج  إنَّ    
بن آقد أمحد ذكر وي ها،وهذا يؤكد أمهية املنظومات يف إقرار القواعد النحوية وتثبيت أحكامبفيض، 

  :)4(ستشهد ببيتني أليب إسحاق الشاطيب يف شرح األلفيةويفيما جيمع بألف وتاء قياسا، الصنهاجي 

                وِ ذحنا وي التيف ذ هسقى   وا ***   كْرـرحرٍ وصغصمِ مهرود  
  .)5(وغري ذا مسلمٍ للناقـلِ***   وزينبٍ ووصف غَير العاقــل                  

                                                 
  .  95الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  . 134، 133يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداواي ص  ) 2
  .  من املقدمة 4متون النحو والصرف لطائفة من كبار علماء النحو ص  ) 3
  .  1/184 نحويةاملقاصد ال 4
  . 114الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
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  .)3( طفيشأو، )2(أيب القاسم الغرداويو .)1(ابن شعيب عند يراجع مثلهو 

لعلماء باملنظومات يف شروح اآلجرومية لدى اد وبتعدد مسائل اللغة اختذ منهج االستشها    
   :اجلزائريني مسات ومناهج متنوعة منها

   تلفةخم بطرقذكر البيت 
   االستشهاد بالبيت التام/ 1

ني بني تاملشترك "خال"و" عدا" نيف حديثه ع التام أجده عند البجائي منهج االستشهاد بالبيتإن     
   :)4(ألفية ابن مالك ستشهد ببيت تام منيوالفعلية واحلرفية 

                       وحثُي جا فَرهما حفَركَ ***   انما هنْا إِم نصبا فلَع5( ان(.  
القاسم  وأبو ،)8(ابن شعيبو ،)7(الصنهاجيبن آقد وأمحد  ،)6(الصباغ هذا ما ذهب إليهو

 .)10(طفيشأو ،)9(الغرداوي

����

   البيت األول االستشهاد بشطر /2
أيب القاسم الغرداوي يف حديثه عن شروط  األول أعثر عليه عند يتالباالستشهاد بشطر إن منهج     

ويستشهد بشطر بيت من ألفية  )11(التلفظ والتركيب اإلسنادي واإلفادى بالقصد: الكالم اليت منها
  :)12(ابن مالك

  ***  .. . . . . . . . . . . . . . .م  قتاسكَ يدفم ظٌفْا لَنمكَلَا                 
  االستشهاد بشطر البيت الثاين/ 3

                                                 
  . 19يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 1
   .  156يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 2
  . 196يف بيان التحفة اآلجرومية يةقمسائل التحقييراجع  ) 3
  . 255ص  مالكشرح ابن الناظم على ألفية ابن  ) 4
  . 495يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 5
ص  ي احلريري ضمن متون النحو والصرفعراب أليب قاسم بن علي بن عثمان البصرملحة اإلو، 68الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ريراجع الدر ) 6

265 .  
   . 105يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ) 7
  . 4يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 8
  .  142يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 9

   . 126يف بيان التحفة اآلجرومية ص  يةقمسائل التحقييراجع  ) 10
  .62يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 11
  .05يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  ) 12
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 نيف حديثه ع الصنهاجي بن آقدحممد  أعثر عليه عند الثاين يتالباالستشهاد بشطر إن منهج     
  :)1(ابن مالك ل فيهوقيمن اخلالصة  عل على التمييز، ويستشهد بشطر بيتتقدمي الف

                   . .. . . . . . . .     *** الْوفذُ لُعو الترِصيف نراًز 2(اقَبِس(.  
  .)4(بلعاملحممد باي و، )3(ابن شعيب وهذا ما ذهب إليه

   االستشهاد جبزء من البيت /4
اخلالف  نع الصنهاجي يف حديثه بن آقديعثر عليه عند أمحد  إن منهج االستشهاد جبزء من البيت    

ذلك جبزء من بيت من ألفية ابن  ل املبين للمفعول وبني فرعيته، ويستدل علىبني أصل لزوم الفع
   :)5(مالك

                    . . . . . . . . . . . .   ***    . . . . . .زِود نحو ضم6( ن(.  

   .)8(طفيشأو ،)7(القاسم  الغرداوي أيب يراجع مثله عندو
  االستشهاد بشطر وجزء من الشطر /5

العوامل  نحديثه ععند ابن شعيب يف  فقد وردإن منهج االستشهاد بشطر وجزء من الشطر     
  :)9(طر وجزء من الشطر من ألفية ابن مالكشستشهد ب، وي"إذما"و" إنْ" اجلازمة احلرفية
                  . . . . . .وحرذْإِ ف ام    ***  نْإِكَو وباقي األدوأَ اتس10(ام(.  

   .)12(طفيشأو ،)11(أيب القاسم الغرداوي عند يراجع مثلهو
   نياالستشهاد ببيت /6

 حديثه عن العلل املانعة للصرف عند البجائي يفببيتني من النظم يعثر عليه  إن منهج االستشهاد    
  :)13(قال بعضهم، ستشهد ببيتنيوي

                                                 
  . 253يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  ) 1
  . 292يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
  . 13يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 3
   . 19يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 4
  . 584شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص) 5
  .186 الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص ) 6
  .145، 144يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 7
   . 230يف بيان التحفة اآلجرومية يةقمسائل التحقي يراجع ) 8
  . 491يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  ) 9

  . 81يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 10
  . 198يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 11
   .226يف بيان التحفة اآلجرومية يةقمسائل التحقي يراجع ) 12
  . 2/147، واألشباه والنظائر 3/321يراجع شرح ابن عقيل  ) 13
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            علٌد ووصف ويثٌنِأْت ومةٌفَرِع   ***  وعجمثَّ ةٌم مجمثَّ ع ترـــيكب  
            وونُالن زائةٌد مقَ نبلا أَهـلف   ***   وونُز فلٍع وقَا الْذَهلُو رِقْت1( يب(.  

وحممد باي  ،)4(الصنهاجيبن آقد أمحد و ،)3(طفيشأو ،)2(القاسم الغرداوي أيب ويراجع مثله عند
  .)5(بلعامل

   االستشهاد بثالثة أبيات/ 7
أقسام  نحديثه ع يفالتلمساين الشريف يعلى  أجده عند أيببثالثة أبيات  إن منهج االستشهاد    

  : ومن ذلك قوهلم التنوين

             تنبه للتينِوِن خمأَ ةُسفَ  ***    ربٍـُضمنه لتنريِك ومنه لتمنيِـــك  
             ومنه لتيضٍوِع وجعِم مؤـنث    ***  لُقابِي يف جرِكَّذَاملُ عِم باـلنون  
             ومنقَالْ قِالَإلطْ هأَ ذَإِ ايفِوـترِثَأَبِ  ***   ت وِري ناب عأَ نحر6(نيِاللِّ ف(.  

  .)8(القاسم الغرداوي أيب ،)7(الصباغ ويراجع مثله عند
     االستشهاد بأربعة أبيات/ 8

شروط  نحديثه ع يفالصنهاجي بن آقد أمحد عند يعثر عليه  أبياتبأربعة  إن منهج االستشهاد    
  :)9(اويلسخا ومن ذلك قولالصرف، األمساء املمنوعة من 

      ـساجِمد حى ثُلَبم حماُءر بعدا ه  ***  كْوسرانُ يلُتأَ وهحاد أَوحـــمر  
  رـــكَنت وأَ تفَرا عذا مإِ واٌءس  ***   تتما أَفَيكَ فرصتت ملَ ةٌتي سذفَ      
      وثْعانُم  ـبنيةُ زطَلْح يمراهإِبو ،   *** عمـوسي تومرضقُلْ ح رمع طَر  
       ـدمأَحوفاعدد سبجاَء ةًع صفُرذَإِ  *** ا هكَّا نرت ،والباب يف ذاك يحص10(ر(.  

  .)12( حممد باي بلعاملو ،)11(ابن شعيبويراجع مثله عند 
                                                 

  . 101وشرح املقدمة اآلجرومية أليب سليمان داود بن إبراهيم التاليت ص ،233اآلجرومية الكبري للبجائي ص  يراجع شرح ) 1
  . 103يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 2
  . 82فة اآلجروميةيف بيان التح يةقمسائل التحقي يراجع ) 3
  . 117يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
   . 54يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 5
  . 30الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 6
   . 60يراجع الدرر النحوية ص  ) 7
  . 68، 67يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 8
  . 44، 2/43األشباه والنظائر  ) 9

  . 120الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 10
  . 16يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) ) 11
   . 16يراجع خمطوط عون القيوم ص ) ) 12
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     االستشهاد بسبعة أبيات/ 9
األمر  أفعاليف حديثه عن  حممد بن بادي الكنيت عنديعثر عليه  أبياتبعة سب إن منهج االستشهاد    

  :)2(ابن مالك بقولستدل على ذلك ، وي)1(اليت تبقى على حرف واحد
  نــيقَ،  يق،  وهقُ، اهيق ر،يجِتاملس قِ  ***     هتــاعفَى شجرت نمل ولُقُي أَنإِ
 نْإِو صفْرت لالٍو شَآ لَغخلِ  ***     لْـقُ ر شلَغ اذَه، لاي،لُ هـــنيل ، يل ،هو  

  نيش ي،ش، هوش ،اهيش كيو بوالثَّ شِ  *** وإِنْ وشا ثَوب غَيرِي قُلْت يف ضجرٍ  
  نــيإِ ، إ ي ، هوأُ ، اهيإِ ،بحت نم إِ  ***  وإِنْ أَمرت بِوأْيٍ للْمحب فَقُــلْ  

 أَ نْإِوردت الونى وهالفُ وتليــــلُ نِيا   ***  لْـقُفَ ورياخ نه ، نونِ، ه، نِ يين  
 أَ نْإِونْى أَب يفي الْبعهلْقُ دـَل ت   نــيف ي ،ف ، هوفُ ، ياهف ، النُيا فُ ف  ***   هـ
    بِــه واكنِ قَلْبِي  إِنْ سساكقُلْ لجِ ***   ونجِي، جِي ، هوج ، ي ، جِياهنم القَلْب  

  االستشهاد من منظومتني على مسألة حنوية واحدة
 يفالقاسم الغرداوي  أيب يعثر عليه عند االستشهاد من منظومتني على مسألة حنوية واحدةإن منهج     

  : امقائله ا إىلويستدل من منظومتني خمتلفتني دون إسنادمه )3(حديثه عن أقسام التنوين
 تنبفَ هللتينِوِن خمأَ ةُسضفَ   ***   بٍرمنه لنِلتريِك ومنه لتمنيِــك  
  ومنه لتيضٍوِع وجمع مؤنث   ***  لُابِقَي في جالْ عِمبِ رِكَّذَمـالنون  
   ومنه قَالْ اقِلَطْإِلوا أَذَي إِافترِثَأََبِ  ***  ت وِري ناب عأَ نحر4(نيِاللِّ ف(  

  :علل ةوااملنظومة الثانية يذكر بيتني مجع فيها عشر
               قْأَوسام تهِينِوِنم عشر لَعيك ِ نَّإِفَ ***  ا ِسقْتيمها من خرِي مرِــا حاز  

     كِّمن وعوض بِ لْابِقَوالتنزِ ريِكد  *** رنم واحك اضطرلُغُا ارو ا مهََم5(از(   

   .)9(القاسم الغرداوي أيب، و)8(ابن شعيب، و)7(بلعاملحممد باي و، )6(اطفيشمثله عند  ويراجع
                                                 

    . 123 ص املصروم العي يراجع مقدم ) 1
  . 1/34، وحاشية اخلضري 62ـ  27أفعال األمر اليت تبقى على حرف واحد ص  ) 2
  . 68، 67يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 3
  . 2/35يراجع األشباه والنظائر  ) 4
  . 2/133يراجع األشباه والنظائر  ) 5
    .163يف بيان التحفة اآلجرومية يةقمسائل التحقي يراجع ) 6
  . 54يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 7
، وشرح املقدمة 25شرح العالمة الكفرواي ومعه حاشية العالمة إمساعيل بن موسى احلامدي املالكي ص، و29حقائق على اآلجرومية ص  يراجع ) 8

  . 95اآلجرومية أليب سليمان داود بن إبراهيم التاليت ، ص
  . 68، 67يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 9
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  التعقيب على الشاهد 
   باإلعراب /1

 نيف حديثه عابن شعيب  عنديعثر عليه  باإلعراب التعقيب على الشاهد من املنظومةمنهج إن     
   :)1(قول ابن مالكب ، وهو يستدلالنكرة واملعرفة

نكلْأَ لْابِقَ ةُر مثِّـؤأَ  ***  ا رو واقع  موقع ا قَمد ذكار  
غَويره مكَ ةٌفَرِعهم وي ذ  ***هوند ونِابي والمِالغ يوالذ  

: "الغالم"مضاف، و: "ابين"علم، و: "هند"إشارة، و: "ذي"ضمري، و :فهم«: ويعقب عليه بدليل قوله
  .)2(»موصول: "الذي"فيه األلف والالم، و

 .  

  بالشرح /2
 نالصباغ يف حديثه عيعثر عليه عند  بالشرح منهج التعقيب على الشاهد من املنظومةإن     

  : )3(مستدال بقول ابن مالك  مسوغات االبتداء بالنكرة
وال جيوز الابتا بِدالنــكره  ***  ا لَمم تفكَ دعند زيد نمره  
و فَ لْهىت يكُففَ مملَ لٍّا خا ن  *** ورلٌج من الكامِر عنداـن  
وغْريف اخلَ ةٌبرِي خير وعبِ ***  لْـمر زِيين لْوقَيس ا لَمم لْقُي  

النمر، وقيل  يه مواضع بيض وسود ومحر يشبه جلدكساء ف "النمرة"و« :عليه بقوله وعقب بالشرح
الذي تسميه العامة بلغة الرببر  ونقطة محراء، وهو ن األسد وأشر منه فيه نقطة بيضاءهي دابة أصغر م

  .)6(أيب القاسم الغرداويو ،)5(ابن شعيبعند  اجع مثلهري، و)4(»"أغيالس"

    حتديد مواطن الشاهد
من ألفية ابن  بيتالفاعل ب نحديثه عابن شعيب يف عند ورد  حتديد مواطن الشاهدإن منهج    

   :)7(مالك
  ىتفَالْ معنِ ههجا ورينِم ديز ***  ى تأَ يوعفُرمي كَذالِّ لُاعفَالْ

                                                 
  . 33يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  ) 1
  . 115حقائق على اآلجرومية ص  ) 2
   . 80يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  ) 3
  . 130الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
   .  14يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 62يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 6
  . 157شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  ) 7
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  .)1(»"نعم"ـ فاعل ب ":الفىت"، و"أتى"ـ فاعل ب: "زيد"ـ ف« :عقب عليه بقولهو
  .)2(القاسم الغرداوي أيبعند  اجع مثلهريو

   إيراد البيت دون تعقيب
اخلالف  نحديثه ع يف الصنهاجي بن آقدأمحد  عند يعثر عليه إيراد البيت دون تعقيبإن منهج     

    : )3(ببيتني من أرجوزة املكوديويستشهد  "أل"بني مهزة 
                      الْْهمأَ زنْإِ لٌص حاحلَ واهرإالَّ ***   ف مفَ مِالالَّ عفيه لْخف  

  .)4(لُصأَ ليلِاخلَ هخيش دنعو ***    لٌــصو هيويبس دنع وهفَ                      
 ،)8(الكنيت حممد بن باديو، )7(الغرداوي أيب القاسمو ،)6( الصباغ، و)5(شعيب ابنعند  يراجع مثلهو

 .)9(بلعاملحممد  باي و ،)8(الكنيت

 
  

  حنوية مسألة لإلحالة على  النظمو القرآن بني الشاهد يفاملزواجة 
حممد  عنديعثر عليه  حنويةمسألة على لإلحالة  القرآنإن منهج املزواجة بني الشاهد من املنظومة و     
الْمصدّقين  نَّ﴿إِ: ستدل بقوله تعاىلوي ،الفعل هبعطف الفعل على اسم ش بلعامل يف حديثه عن باي

قَاتّدا واملُْصنسا حضاَهللا قَر وضمعطوف على ": أقرضوا" :ـف: ، وعلق املؤلف بقوله)10(﴾وأَقَر
يراجع مثله و. )11(»الذين تصدقوا وأقرضوا نَّإِ :ني لشبهه بالفعل لكونه اسم فاعل، والتقديرصدقِّامل

  .)13(أبو القاسم الغرداويو، )12(ابن شعيبعند 

  عزو املنظومة إىل مصدرها
                                                 

  . 14شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 1
   . 120 مية أليب القاسم الغرداوي صيراجع شرح اآلجرو ) 2
  .ضمن شرح الفتح اللطيف للزموري ،291يراجع البسط والتعريف ص  ) 3
  . 243يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
   . 10جع حقائق على اآلجرومية ص يرا ) 5
  . 73يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية  ) 6
  .  103يراجع يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص   ) 7
  . 239يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
  . 21، وكفاية املنهوم ص 11يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 9

  ". املتصدقني"على شبه الفعل هو اسم الفاعل " أقرضوا"فيها جواز عطف الفعل وهو  ، والشاهد18سورة احلديد  ) 10
  . 82كفاية املنهوم ص  ) 11
  . 92يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 12
   .  145يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 13
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     :ويتخذ طرقا منها     
  ذكر صاحب املنظومة /1

العالمات اإلعرابية الفرعية،  نأجده عند الصباغ يف حديثه ع ذكر صاحب املنظومةإنَّّ منهج     
  : )1(كا البن مالاأللفية لذلك العرض وأسندمهويستدل ببيتني من 

  سالم جمعِ عامرٍ ومذْنب***  اجرر وانصبِ  وارفَع بواو وبيا           
  .)2(اـوبابه أُحلق واألهلُونـ***      وشبه ذينِ وبِه عشـــرونا          

   .)4(طفيشأو ،)3(القاسم الغرداوي أيبيراجع مثله عند و
  اإلشارة إىل املنظومة  /2..

التوكيد املعنوي  نالصنهاجي عند حديثه ع آقد أمحد بن عند أجده اإلشارة إىل املنظومةإنَّ منهج     
 :)5(ل فيهاوقييستحضر يف املوضوع نفسه أبياتا من اخلالصة و

                       وبعكَل أَكٌ دأَوا بِدجما ع   ***  جماَءع أمجعني مث جماـع  
                      وقَ لِّكُ ونَدجيىُء د أجمع   *** جماُءع أجمونَع مث جم6(ع(.  

  .)7(طفيشأيراجع مثله عند و
  ذكر البيت دون حتديد ناظمه /3

واكتفى " حىت"أقسام  نحديثه ع يفعند الصباغ  عثر عليهي ذكر البيت دون حتديد ناظمهإنَّ منهج     
   :)9(فقال )8(»ونظمها بعضهم«:بقوله 

               ونُكُت حتى حرف جر افَيىت   *** وحرف نبٍص لْلمأَ عِارِضىـت  
              وحرف طْعثُ فم االبأَ ***   داِءـتربقَ ةٌعســــمها معـداد  
  مىعالْتى ح مهلُّاكُواُءج والناس *** كَما  حى يتحو رِجفَعِ اللَطْمكَ              
              و يا عجبا حلَكُ ىتيب ين   سب *** حتى اجليما هلا  ادمأَ نرنِــس  

  .     )2(طفيشأو ،)1(القاسم الغرداويأيب يراجع مثله عند و

                                                 
      .23ص  يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ) 1
   . 77يراجع الدرر الصباغية ص  ) 2
  .  93يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 3
   .262يف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع ) 4
  . 359لك ص شرح ابن الناظم على ألفية ابن ما، و1/522الكافية الشافية  ) 5
  .  267الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 6
   .  340يف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقي يراجع ) 7
  . 151يراجع الدررالصباغية يف شرح اجلرومية ص ) 8
  . نظما، ملتقى أهل احلديث، منتدى اللغة العربية وعلومها " حىت"إعراب : ، فائدة حنوية  www googleموقع األنترنت النظم ألحد الشناقطة  ) 9
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لقد أدت املنظومات النحوية غاياا التعليمية لشموليتها معظم أبواب النحو العريب بأيسر الطرق       
  .مبا امتازت به من وزن وقافية وتعلق املتعلمني ا
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  :الباب الثاين     
دراسة حنوية يف حمتوى شرح 

  اجلزائرينياآلجرومية  لدى 

  
                                                                                                                                                            

«« 
  .117يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 1
  . 340يف بيان التحفة اآلجرومية  يةقمسائل التحقييراجع  ) 2
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حمتوى املوضوعات النحوية يف شرح اآلجرومية لدى : الفصل األول
  اجلزائريني

  
   حمتوى املوضوعات من حيث االتفاق واالختالف: الفصل الثاين

.  
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.  
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  :الفصل األول
  

  :حمتوى املوضوعات النحوية يف شرح اآلجرومية لدى اجلزائريني 
 
  ـ الكالم1

   ـ باب اإلعراب 2

  باب معرفة عالمات اإلعراب ـ  3
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  باب األفعالـ  4

  ـ باب مرفوعات األمساء 5

  ـ باب منصوبات األمساء 6

   ـ باب خمفوضات األمساء 7

 

 

 

  

  

   الكالم باب /�
ن أمهية مكْقومه، وتغة لُالنيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بِ هغلَّغة العرب، وبلُبِ الكرمي نزل القرآن     

علم النحو حباجة النصوص الشرعية إليه، وخيتلف احلكم الشرعي تبعا لتغري اإلعراب ومقدمة 
    .ة األوىل يف علم النحو للمبتدئنياآلجرومية هي اللبن

  .جلزائريني انتظمت حتت أبواب وفصول متبعني يف ذلك متنهادى اشروح اآلجرومية ل إنَّ    
الذي  )2(متبعني مؤلفها ابن آجروم )1(اجلزائريون مقدمة اآلجرومية مبوضوع الكالماستهل الشراح و

كان بدوره معا كتاب سيبويه حيث بدأه بباب علم الكَبِت3(م من العربيةل(.   

                                                 
، والفتوح 53، والدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص 115 للبجائي ص ري، وشرح اآلجرومية الكب19يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص ) 1

  .9، وكفاية املنهوم ص7وخمطوط عون القيوم ص ،88، ومقدم العي املصروم ص6، وحقائق على اآلجرومية ص 43مية ص القيومية يف شرح اجلرو
  . 2يراجع منت اآلجرومية ص  ) 2
   .،حتقيق هارون1/12يراجع كتاب سيبويه  ) 3
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هو من أهم و، باب الكالم حمتوى املوضوعات النحوية يف شرح اآلجرومية لدى اجلزائرينيومن     
الكالم « :ه حيتوي على ركين اإلسناد يف اجلملة العربية، وعرفه اجلرجاين بقولهألن؛ أبواب علم النحو

ما تضتطرق العلماء اجلزائريون لشرح منت اآلجرومية إىل تعريف الكالم و، )1(»ن كلمتني باإلسنادم
لسان ، وما يفهم من )4(وحديث النفس ،)3(، واإلشارة)2(الكتابة: منهااليت لغة معددين معانيه 

وأما « :يف اللغة كالمني على ذلك بالشواهد، وهذا منوذج من شرح البجائي ملعاين اللِّدتس، م)5(احلال
   . )6(»وما يفهم من لسان احلال يواإلشارة والكالم النفس طلق ويراد به الكتابةمدلوله يف اللغة في

فاللفظ « :"اللفظ"آجروم مستهلني بكلمة ي ملنت ابن الشراح اجلزائريون التعريف االصطالح فسر    
: ، واستعماهلم للفظ أوىل من اللفظة، يقول ابن مالك)7(»بارة عن الصوت املنقطع من اللسانع

اللفظ يقع على كل ملفوظ حرفا كان أو أكثر، وحق اللفظة  ر من اللفظة؛ ألنَّكْبالذِّ أوىل واللفظ
ق، لْعلى املفعول به كقوهلم للمخلوق خإطالق املصدر  ؛ وألن التقع إىل على حرف واحد

وللمنسوخ ناملركب"ببيان داللة لفظة وثنوا . )8(»ستعمال املصدر غري احملدد بالتاءخ، املعهود اس": 
: بقوله" الوضع"طفيس لفظة أويفسر  ،)9(»واملركب عبارة عن ضم كلمة إىل أخرى فصاعدا«
وذلك  ،اللغة العربية اللفظ دليال على املعىن ىوهو جعل من أبد ،العريب ي بواسطة الوضعأ عِضالوبِ«

 حيسن االقتصارفادة إ زيد وفيه كلمتان مفيد للسامع قيام ،اللسانه نه لفظ بإف ،قام زيد :حنو
نه إف ،عالكصوت الس ،وخرج ما ليس بوضع«: بدليل قوله بالوضعكما خيرج ما ليس  ،)10(»عليها

                                                 
  . 184التعريفات ص  ) 1
، وحقائق على 43، والفتوح القيومية ص 56، والدرر الصباغية ص 115للبجائي ص  ، وشرح اآلجرومية الكبري19يراجع الدرة النحوية ص  ) 2

، وكفاية املنهوم ص 7، وخمطوط عون القيوم ص 88،  ومقدم العي املصروم ص 55، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 6اآلجرومية ص 
10 .  

، وحقائق على 43، والفتوح القيومية ص 56والدرر الصباغية ص ، 115البجائي ص  ، وشرح اآلجرومية الكبري19يراجع الدرة النحوية ص  ) 3
، وكفاية املنهوم ص 7، وخمطوط عون القيوم ص 88ومقدم العي املصروم ص  ، 60، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 6اآلجرومية ص 

10 .  
  . املراجع السابقة، والصفحات نفسها يراجع ) 4
   . والصفحات نفسها ،يراجع املراجع السابقة ) 5
  . 115جرومية الكبري للبجائي ص شرح اآل ) 6
، والفتوح القيومية ص 56، والدرر الصباغية ص 118يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ، و20الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 7

ومقدم  ، 48ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةوم ، 60وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ،6ة ص ، وحقائق على اآلجرومي43
   . 9وكفاية املنهوم ص  ،8، وخمطوط عون القيوم ص 88العي املصروم ص 

  . 1/4شرح التسهيل ) 8
القيومية ص ، والفتوح 56، والدرر الصباغية ص 118يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص و ، 20النحوية يف شرح اجلرومية ص  الدرة ) 9

ومقدم  ، 48ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةوم ،55وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ، 6، وحقائق على اآلجرومية ص 43
  . 9، وكفاية املنهوم ص  8، وخمطوط عون القيوم ص 88العي املصروم ص 

  . 49صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 10
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نه إف ،يضا من اللفظ بالتفسري السابقأوهذا خارج  ،بالطبيعة ال بالوضعسعال  يفيد أن الصائت ذو
  .)1(»نطقا وال حروفاليس 

اإلمام علي ـ رضي اهللا عنه ـ  ويذكر القفطي أنَّم إىل القرن األول اهلجري، ليرجع تقسيم الكَِ    
 :ذلك سيبويه بقوله، وأكد )2(اسم وفعل وحرفد الدؤيل صحيفة فيها الكالم كله ألقى إىل أيب األسو

   . )3(»اسم وفعل وحرف جاء ملعىن: لم كلهالك« :بقوله
  عالمات االسم 

 اجلر  /أ

 :بدليل قوله الشريف التلمساينأبو  يعلى ينص عليه إذ  اجلربيتميز  عالمات االسم حمتوىإن     
جياد إهو «: طفيش بقولهأويعرفه ، )4(»اء، وهو مقابل اجلزم يف األفعالواخلفض خاص باألمس«

 وأ ،خوانأحدى إو بأ "عن"ـو بأ "ىلإ"ـ و بأ "من"ـ و الياء آخر الكلمة بأو الفتحة أالكسرة 
وهي على ثالثة أقسام، منها ما يكون حرفا، ومنها يشترك بني االمسية واحلرفية، ومنها  ،)5(»باملضاف

اجلر يكون حبرف، أو  «:الصنهاجي بن آقدأمحد صرح ي، و)6(ومنها ما يشترك بني الفعلية واحلرفية
  :)8(، وقد مجعها حممد باي بلعامل يف منظومته)7(» إضافة أو تبعية
  فص ضِاخلفْ روفحبو لْأَذا بِكَ***   فرِع ضِواخلفْ ينِوِنالتبِ ماسالفَ               
               وهي مإىلَ ن ويفِ علَى وع ــن ***ورب باُءالْو والم قْتفيــــت  
               ومذُن ووالوا ذْمو الباقي القَوسم  ***وري قَاهللا ال غَتا يفِ اُءالتــسم  

   التنوين /ب
عالمة من عالمات إعراب االسم، وهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر وهو  حملتوى التنوين اتباعاو      

   :)10(ستدل الصباغ عليها بنظم قوهلمي، و أقسام، وهو مخسة )9(ااالسم لفظا وتسقط خط

                                                 
  . 50صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
     .1/4يراجع إنباه الرواه  ) 2
    .،حتقيق هارون1/12كتاب سيبويه  ) 3
   . 27الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
   . 56ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةوم ) 5
  . 33يراجع الدرة النحوية ص  ) 6
  . 55الفتوح القيومية ص  ) 7
  . 13كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  ) 8
سائل التحقيقية يف بيان التحفة وم، 64، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 22يراجع معجم املصطلحات النحوية والصرفية ص  ) 9

  . 57ص اآلجرومية
  . مل أقف على ناظمها فيما لدي من مصادر) 10



128 
 

                     وللتوينِن يا هذا مواضكَ  ***   ععدة بِا ميدك مأَ نابِصع  
                       هنريِ وِمكنلتلنيِ وكملتللُاملقابِ***  و وو رابِاملعوه ضوع  
                     وتوِنين الترقْلَطْإذا ما أَ ***  وايف يف القَ مِنت مناملضارِ هع  

وهو  ،ختص باالسم تنوين التمكنيوالتنوين امل«: قولهدليل طفيش أقسام التنوين مع التمثيل بأ ويبني
، فذلك عن كل شيءي اسكت أ صه :وتنوين التنكري حنو ،الذي يف املعرب املنصرف كرجل وزيد

وهو الذي يف مجع  ،وتنوين املقابلة ،هيبسيبو ىرجل من الرجال املسم :يأ وسيبويه كلّ سكوت،
مع وجود العلمية  ذا مسي بهإمجع املذكر السامل بدليل بقاء التنوين يف لنون اوهو مقابل  ،املؤنث السامل

 :ذا مسي به مؤنث حنوإي واملعنوي واللفظ، هندات لرجل :حنومذكر ذا مسي به إ فظينيث اللّأوالت
 غلبت الروم اذإي يوم أ ،)1(﴾ويومئذ﴿ :والتنوين الذي هو عوض وبدل من مجلة حنو ،هندات
فالتقى ساكنان ،وعوض عنها التنوين ،"غلبت الروم الفرس"حذفت مجلة  ،لسكون الذال ،الفرس، 

 ،نسانإي كل أيعمل  كلٌّ :من اسم حنوو بدل أ ،وقتئذ فقمت ،قام زيد ،وحنو ،الذال سرتفكُ
   .)2(»نسانإبدل من  فتنوين كلّ

.  
  للتعريف الزائدتني" أل" /ت 

ملراد ما املوصول واالستفهام، غري ا للتعريف الزائدتني "أل"ويف حمتوى عالمة االسم دخول     
بدل ت اليت )5(يءأا األلف والالم، كما تدخل لغة ط )4(أا الالم فقط، ويرى اخلليل )3(ويرى سيبويه

  .لغات ا، وهلا عدةمبدل من الالم ميت
   " أل"أقسام
الشريف  أبو يعلى ستشهدوي للعهدأللف والالم ا ومنهاإىل عدة أقسام للتعريف " أل"تنقسم     

 هلا لثِّميوتكون للجنس و ،)6(﴾نالظَّ نَّا إِنا ظَلَّإِ مهرثَكْأَ عبِ﴿وما يت :بقوله تعاىلعليها التلمساين 

                                                 
  . "يوم إذا غلبت الروم الفرس"فالتنوين عوض عن مجلة والتقدير " يومئذ: "، والشاهد فيها قوله3 سورة الروم) 1
  . 58صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 2
تعرف به األمساء هو  واحلرف الذي«: يضاوقوله أحتقيق هارون،  ،4/224كتاب سيبويه » القوم والرجل :وأل تعرف االسم يف قولك«: وقوله ) 3

   .حتقيق هارون،4/147كتاب سيبويه » ا حرف مبرتلة قولك قَد وسوفالقوم والرجل والناس، وإمنا مه: الذي يف قولك
يونس عن حدثنا بذلك ...كقد وأن ليست واحدة منهما منفصلة من األخرى اواحد اوزعم اخلليل أن األلف والالم اللتني تعرفون ما حرف« :وقوله) 4

��  . حتقيق هارون،3/324كتاب سيبويه» وهو رأيه أيب عمرو،
  . 1/260يراجع متهيد القواعد  ) 5
  .فيها للعهد أللف والالما "الظن"، والشاهد فيها قوله36سورة يونس  ) 6
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ل يقووقد تكون موصولة،  ،)1(»هذا اجلنس خري من هذا الذهب خري من الفضة أي« :الصباغ بقوله
        :)2(ل عنده باملضارع حنووصاملوصولة ألا ت« :الصنهاجي بن آقدأمحد 

   )3(». . . . . . . . . . . . .   ***   هتومكُح ىضرالت مِكَاحلَْْْْْبِ تنأَ ماَ             
��:)4(وتكون زائدة كقول الشاعر« :بني ابن شعيب زيادا مستشهدا بدليل قولهيكما 

                 أَريتلَ كنْا أَم عفْرت واوهجن ***  صددت وطبت ي فْسا قَالنيس عن عورِم  
أي وطب5( نفسا، وأشار ابن مالك يف الشطر األخري بقوله ت(:  

                     . . . . . . . . . . . . .  ***  ذَكَوا وطبت فْالنس اقَييس يرِالس.  
 ،لْمبعىن ه اليت" أل"« :الكنيت بقولهحممد بن بادي ل هلا ثّمياالستفهامية، و "لْه"مبعىن  "أل" وتكون

 جاَء لْمبعىن ه؟  زيد جاَء لْأ: دخل على االسم وعلى الفعل، حنوليست من عالمات االسم؛ ألا ت
قسمها أبو القاسم الغرداوي إىل قسمني بدليل ي، و)6(»لْمبعىن ه ؟ دييف الدار ز لْأ:وحنو
  .)7(»والْفَرسمدغمة، حنو الدار والناس، ومصروفة حنو الْقَوم : وتنقسم إىل قسمني«:قوله

  عالمات الفعل 
ويف  ،بزمن ، وهو ما دل على حدث مقترنحد أقسام الكلمةأذي ال عالمات الفعل حمتوى إن    
حالفعل أمثلة أُ« :ه يقول سيبويهدذَخت نِمن لفظ أحداث األمساء، وبيت لميكون،  ماَا مضى، ول
ولاملاضي واملضارع واألمر :هي )9(الزمن إىل ثالثة أقساموينقسم باعتبار  .)8(»ا هو كائن مل ينقطعم. 

يف  املزمري ل ابن أبوقيو .أخرى مشتركةيزات خاصة ومتميز كل قسم مبأما مساته في .واألمر
  :)10(منظومته مؤكدا عالمة الفعل بقوله

             الْوفبِ لُعنيِالس وسوف قَبِوفَ ***   دلَاعم وتنِأْا التيث ميزه ورد  
  املاضي واملضارع عالمات الفعل

                                                 
  .  61الدرر الصباغية ص  ) 1
، واملعجم املفصل يف شواهد النحو 1/274، والدرر  319، وجواهر األدب ص 2/79نصاف يف مسائل اخلالفاإلالبيت من البسيط للفرزدق يف  ) 2

  . على الفعل املضارع وهذا قليل" أل"حيث أدخل املوصول االمسى " الترضى: "، وليس يف ديوانه، والشاهد فيه قوله2/772الشعرية 
  .  60الفتوح القيومية ص  ) 3
واجلين الداين  ،1/181، وبال نسبة يف أوضح املسالك 1/502، واملقاصد النحوية1/249وهو لرشيد بن شهاب يف الدرر  البيت من الطويل ) 4

   .فقد ذكر التمييز معرفا باألف والالم، كان حقه أن يكون نكرة، وإمنا زاد األلف والالم فيه للضرورة" وطبت النفس: "، والشاهد فيه قوله198ص
  . 70لناظم على ألفية ابن مالك ص يراجع شرح ابن ا ) 5
  . 15كفاية املنهوم ص ، و11ويراجع خمطوط عون القيوم ص ، 90مقدم العي املصروم ص  ) 6
  . 69شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 7
   .،حتقيق هارون1/12كتاب سيبويه  ) 8
   . ،حتقيق هارون1/12يراجع كتاب سيبويه  ) 9

  .  105مقدم العي املصروم ص  ) 10
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أبو يعلى ل يقوعليه،  "قَد"فعل املاضي واملضارع دخول احلرف ومن العالمات املشتركة بني ال    
قد قام زيد، وقد : مثل حرف حتقيق مع املاضي، وحرف توقع مع املستقبل "قد"« :الشريف التلمساين

 نوم. )1(»أوهلا نص األفعال ماملستقبل حرف تقليل، وهومما خيضا مع أيفيها  ويقالخيرج عمرو، 
حرف خيتص بالفعل املتصرف اخلربي املثبت  وهو" قد"« :الصنهاجي بن آقدأمحد ذكرها يا شروطه م

، وال على "ليس"، و"عسى"ـ ارد من ناصب وجازم، وحرف تنفيس فال يدخل على اجلامد ك
قد : ، ومعناها التوقع مع املضارع حنواملقترن مبا ذكرعلى ، وال نفياملعلى ال ، و"بِعت"ـ اإلنشاء ك

قد قامت الصالة؛ ألنَّ اجلماعة : يقدم الغائب إذا كنت تتوقع قدومه، ومع املاضي ومنه قول املؤذن 
" قام: "كانوا منتظرين؛ وقيل إمنا تفيد التوقع مع املضارع خاصة، وتقَرب املاضي من احلال، تقول

: اختص بالقريب، والتحقيق مع املاضي حنو" قَد قام: "فيحتمل املاضي القريب والبعيد، فإذا قلت
   .)3(»)2(﴾اهاَكَّز نم حلَفْأَ دقَ﴿

.  
  "قد"معاين داللة احلرف 

هو الغالب يف  قيحقوالت« :بدليل قولهطفيش أعند بني التحقيق والتوقع " قد"تباين داللة احلرف     
أنّ ا تفيد أوبيان التوقع  ،)5(﴾قَد سمع اللَّـه﴿ ومحل عليه بعضهم ،)4(وتكون للتوقع ،املاضي

قبول اهللا قوهلا حبيث جييبها كانت هي مثال الفعل كان منتظرا قبل وقوعه، فهي يف اآلية تفيد أنّ 
 "قَد"الكنيت أَنَّ ويبني حممد بن  بادي  ،)6(»قدومه منتظر نّأمبعىن  ،قد يقدم الغائب :ومنه ،تنتظره

 في وجهِك تقَلُّب نرىٰ قَد﴿ :تعاىلوتأيت للتكثري كقوله « :تفيد التكثري بدليل قوله
﴾   .)8(»)7( السماِء

    عالمات الفعل املضارع

                                                 
، وحقائق على اآلجرومية ص 66، والدرر الصباغية ص 149، ويراجع شرح اجلرومية الكبري للبجائي ص 39الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1

  . 80، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 27
  .يفيد التحقيق" أفلح"فالفعل " قد أفلح: "والشاهد فيها قوله ،9سورة الشمس ) 2
  . 72الفتوح القيومية ص  ) 3
  . 2/186شرح الرضي على الكافية   يراجع ) 4
  .يفيد التوقع" مسع"فالفعل " قد مسع اهللا: "، والشاهد فيها قوله1اادلةسورة  ) 5
  . 69ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 6
  .يفيد التكثري "نرى "فالفعل "قد نرى"، والشاهد فيها قوله144سورة البقرة  ) 7
  . 21، وكفاية املنهوم ص 19، ويراجع خمطوط عون القيوم ص 105مقدم العي املصروم ص  ) 8
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 :قولهأبو يعلى الشريف التلمساين يف ذكره يالفعل املضارع ما  العالمات اليت متيز ويف حمتوى    
وهو حرف تسويف، وهو أبعد زمنا من التنفيس، وقد تدخل  وفحرف تنفيس، وسوالسني وهو «

  )1( :ومنه قول الشاعريقوم زيد،  وسف: وقد حتذف الفاء األخرية فيقال عليها الفاء،
  )2(» وإِنْ أَسلَم يطيب لَكُم الْمعاَش ***   فَإِنْ أُهلَك فَسو تجِدونَ فَقْدي           

لفعل املضارع من عالمات االشريف التلمساين  أبو يعلى فويضي .)3(طفيشأ راجع مثله عندوي
  . )4(»وازمأوهلا النواصب واجل نومما يدرك األفعال أيضا م« :بدليل قولهاألدوات اخلاصة به 

   املاضي عالمات الفعل

وتاء التأنيث « :الشريف التملساين أبو يعلى لوقي، عالمة الفعل املاضي تاء الـأنيث حمتوى منو    
قامت هند وخرجت : كقولك ن آخرهاوهي مما يدركها م يريد الساكنة وهي من خصائص األفعال،

 ،تكون يف آخر املاضي ةُناكالس ثنيِأْالت اُءتو« :طفيش داللة تاء التأنيث بقولهأويوضح  ،)5(»دعد
  .)6(»فاعل الفعل املاضي مؤنث نّأومعناها الداللة على 

  األمر عالمات فعل

ذكرها بعض الشراح اجلزائريني ملنت  ، ولكنابن آجروم له عالمة فعل األمرمل يتعرض حمتوى إن    
لنوين  ولهبقَ: األوىل: ومل يذكر لفعل األمر عالمة، وله عالمتان« :اآلجرومية منهم البجائي بدليل قوله

 يضيف الصنهاجي ن آقدأمحد با أم. )7(»التوكيد اخلفيفة والشديدة، والثانية كونه يدل على األمر
ومل يذكر ما يدخل على األمر وهي ياء املخاطبة فهي تدخل على األمر « :بدليل قوله ثالثةعالمة 

  .)2(طفيشأويراجع مثله عند  ،)1(»)8(عينا﴾ وقَرِّي واشربِي فَكُلي﴿: واملضارع معا كقوله سبحانه
  .)2(طفيشأ

                                                 
  . "يف سوف"لغة " سو"ء ، والشاهد فيه جمي397رصف املباين ، و5/127، والدرر 458البيت من الوافر، وهو بال نسبة يف اجلين الداين ص  ) 1
، والفتوح القيومية يف 67، 66، والدرر الصياغية ص 149، يراجع شرح اجلرومية الكبري للبجائي ص 39الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 2

القيوم ص  ،  وخمطوط عون81، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 28، 27، وحقائق على اآلجرومية ص 74، 73شرح اجلرومية ص 
  . 21، وكفاية املنهوم ص 19

   .70صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ) 3
  .  39الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
  ،67، والدرر الصباغية ص 150، يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص 39الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
، 105ص ، ومقدم العي املصروم 81، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 28، وحقائق على اآلجرومية ص 74،75و الفتوح القيومية ص  

  .  21كفاية املنهوم ص ، و9وخمطوط عون القيوم ص 
   .71ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 6
  .  21كفاية املنهوم ص ، و19، وخمطوط  عون القيوم ص 106، يراجع مقدم العي املصروم ص 151شرح اجلرومية الكبري للبجائي ص  ) 7
  . ياء املخاطبة املتصلة بالفعل من عالمات فعل األمر" قري"و" اشريب"و" كلي: "، والشاهد يف اآلية قوله26سورة  مرمي   ) 8
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  عالمة احلرف 
ملعىن ليس باسم وال  بأنه ما جاء«: بقوله فه سيبويهرعيو ،أحد أقسام الكلمة حلرفا حمتوى إن    
عالمات االسم وعالمات  نم ارٍاحلرف ع أنَّ« :هدالشريف التلمساين يف حأبو يعلى ل وق، وي)3(»فعل

يبني فيه مميزات مبنظوم  )5(ويستشهد الصباغ. )4(»منهما؛ ألا ال تصلح لهرف خالٍ احل فإنَّ، الفعل
  : )6(احلرف

              واحلرف ا لَميلَ سه عالمفَ ***   هقس ى قَلَعوكُيل تن الَّعه م   

ا كميعامل وغري عامل: احلرف على قسمني« :د أقسامه بقولهعد ،قد  :حنوا غري العامل منها أم
: منه ما يعمل الرفع والنصب واخلفض وهي حروف العطف حنو: وغريه، والعامل منه أربعة أقسام

وحنومها، ومنه ما ال يعمل  تولي إنَّ: الواو والفاء وبل وحنوها، ومنه ما ال يعمل إال النصب فقط حنو
، )7(»م ولَما وحنومهالَ: ل إال اجلزم فقط حنوحروف اجلر، ومنه ما ال يعم: إال اخلفض فقط وهي

  :)8(يف منظومته املزمري ل ابن أبوقيو

             واحلرف ما تغَ راهيلٍابِقَ ر   *** ميِسقَا لميه من الدلِالئ  
واحلروف كلها مبنية، «: قولهدليل اتباعا للمحتوى يبني أبو القاسم الغرداوي أنواع بناء احلروف ب    

، وإما "الم االبتداء" كـ وهو األصل، وإما على الفتح" عن"، و"من:"إما على السكون كـوبناؤها 
طفيش مميزات احلرف أيضيف و .)9(»اجلارة" منذُ: "، وإما على الضم كـ"الم اجلر" على الكسر كـ

َ ا لَم فراحلَو« :بقوله وذلك  والَ دليلُ الفعلُاليت يعرف ا  تهاي عالمأ مِساال يلُلد هعم حلُيصا
والسني وتاء " سوف"و "قد"و ،التنوينو "ال"وحروف اخلفض كلها، و" مل"و" يف"و" هل"ـك
ن حرف اخلفض مثال ال يقبل إف ،وال عالمات الفعل ،ن هذه كلها ال تقبل عالمات االسمإف ،نيثأالت

                                                                                                                                                            

«« 
  . 76الفتوح القيومية ص  ) 1
   .72صالتحفة اآلجروميةسائل التحقيقية يف بيان م ) 2
    .،حتقيق هارون1/12كتاب سيبويه  ) 3
  .77، والفتوح القيومية ص 155يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص و، 40الدرة النحوية ص  ) 4
  .68يراجع الدرر الصباغية ص ) 5
  .4حتفة األحباب وطرفة األصحاب ص  ) 6
  . 22م ص وه، وكفاية املن106العي املصروم ص ،  ومقدم 29اآلجرومية ص ، ويراجع حقائق على 68الدرر الصباغية ص  ) 7
  . 22، والرحيق املختوم ص 20خمطوط عون القيوم ص  ) 8
  . 82اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  شرح ) 9
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منا اختصت إو ،وحرف اخلفض وحنو ذلكأو السني  "قد"والسني ال تقبل  ".قد"حرف اخلفض وال 
 .)1(»كذا الفعل ،ال فيهإدي معناها ؤألا ال ت ،االسم باالسم اتعالم

  باب اإلعراب  /2

 إجياد هذا العلم يف اللغة العربية النحو، وهو سبب حمتوى باب اإلعراب من أهم أبواب علم إن    
، وقد اتسع جمال )2(»م من العربيةلجماري أواخر الكَ هذا باب« :، ومساه سيبويهالوقوع اللحن فيه

وأقبل النحاه على إعرابه وبيان مواقع  استعمال اإلعراب فلجأ إليه املفسرون يف بيان القرآن الكرمي،
إعراب القرآن الكرمي للزجاج، ومثله : القرآن الكرمي تبرعر الكتب اليت أَ، ومن أشهه وألفاظهملكَ

  .)3(كذلك للنحاس، ومشكل إعراب القرآن ملكي ابن أيب طالب القيسى للعكربي، ومثله

ومن قواعد اإلعراب تبيان السياقات والتركيبات اللغوية اليت ال تتضح إال بضبط الكلمة وتبيان 
  . )4(ويتنوع إىل إعراب لفظي وإعراب تقديري وإعراب حمكي. موقفها اإلعرايب

العلماء اجلزائريون ملنت اآلجرومية التعريف اللغوي ملصطلح اإلعراب الذي تباينت معانيه  ووضع    
   .)9(والعرفان ،)8(، واالنتقال)7(ريغي، والت)6(، والتحسني)5(البيان: اليت منها

األول حبد : فه الصباغ حبدينأما تعريفات شروح اآلجرومية ملصطلح اإلعراب اصطالحا، فقد عر
ر الكلمة من حركة أو سكون أو أواخ يفهو ما حيدثه العامل : قال سيبويه«: بدليل قوله )10(سيبويه
 بن آقدأمحد و، )1(، والصباغ)12(الشريف التلمساينيعلى  أيب فه كل منوعر ،)11(»حذف

                                                 
   .73ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
   .،حتقيق هارون1/13كتاب سيبويه  ) 2
  . 149يراجع معجم املصطلحات النحوية والصرفية ص  ) 3
  . 27، والتطبيق النحوي ص 55، وشرح قطر الندى وبل الصدى ص 1/29يراجع أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  ) 4
، ومقدم العي 77 ، والفتوح القيومية ص69، والدرر الصباغية ص 158شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص و، 41يراجع الدرة النحوية ص  ) 5

وخمطوط عون القيوم ص ، 75ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةمو ،82، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 107املصروم ص 
  . 23، وكفاية املنهوم ص 20

  .وصفحاا املراجع السابقة يراجع ) 6
، ومقدم العي 77، والفتوح القيومية ص 69، والدرر الصباغية ص 158للبجائي ص شرح اآلجرومية الكبري و، 41يراجع الدرة النحوية ص  ) 7

وخمطوط عون القيوم ص ، 75ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةمو ،82، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 107املصروم ص 
   .23، وكفاية املنهوم ص 20

  .وصفحاا املراجع السابقة يراجع ) 8
  .وصفحاا املراجع السابقة يراجع ) 9

   . ،حتقيق هارون1/13يراجع كتاب سيبويه  ) 10
   . 69لصباغية النحوية يف شرح اجلرومية ص ر االدر ) 11
  . 42يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 12
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اإلعراب ما جئ به لبيان مقتضى العامل :  قال ابن مالك :، حبد ابن مالك بدليل قوهلم)2(الصنهاجي
وأبو القاسم  ،)5(، وابن شعيب)4(وعرفه البجائي .)3(»و حذفأو حرف أو سكون أمن حركة 

حبد ابن آجروم بدليل  ،)9(بلعاملحممد باي و ،)8(الكنيتحممد بن بادي و ،)7(طفيشأو ،)6(الغرداوي
  .)10(»ف تغيري أواخر الكلم إخلا يف االصطالح فكما قال املؤلِّأم«: قوهلم

    : ويتوزع اإلعراب عند شراح اآلجرومية يف اجلزائر إىل النقاط اآلتية   
.  
. 

  
  أقسام اإلعراب

 :باألصل يف اإلعراب بدليل قولههلا الشريف التلمساين أبو يعلى  هدميأقسام اإلعراب  ويف حمتوى    
»االسم على صغة واحدة،  وذلك أنَّ ؛أصل اإلعراب لألمساء دون األفعال واحلروف أنَّ واعلم

ذكر أقسام اإلعراب املتمثلة ي، مث )11(»بني تلك املعاين باإلعراب قربد أنْ يفَ وختتلف عليها املعاين فال
أبو يعلى  الشريف  صرحيو .)12(»واجلزم اخلفض ،الرفع، والنصب: ألقاب اإلعراب وهي« :يف قوله

ألقاب اإلعراب تنتقل حسب دخول  نَّإ« :لبناء بقولهعراب واالتلمساين بتعليل الفوق بني ألقاب اإل
 ت، ورأيجاء هؤالِء: ، وألقاب البناء ال تنتقل مثلبزيد ا، ومررتزيد ، ورأيتقام زيد: العوامل مثل

  .)13(»، وما كان مثلهؤالِء ، ومررت هؤالِء

                                                                                                                                                            

«« 
   . 69لصباغية النحوية يف شرح اجلرومية ص ر ايراجع الدر ) 1
  . 78يراجع الفتوح القيومية ص  ) 2
  .  4/ 1شرح التسهيل ) 3
  . 160يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 4
  . 31يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 83يراجع  شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 6
  . 75،76ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ) 7
   . 107يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
  . 22، وكفاية املنهوم ص 20يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 9

  . 3منت اآلجرومية ص  ) 10
  . 43الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 11
والفتوح القيومية ص  ،72، والدرر الصباغية ص 166شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص و، 45، 44الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 12

  . 23، وكفاية املنهوم ص 23، وخمطوط عون القيوم ص 108، ومقدم العي املصروم ص 32، وحقائق على اآلجرومية ص 83
  .   43الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 13
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رفع ونصب وخفض : أربعةوأقسامه « :فيه قوليعراب ترتيب ابن آجروم ألقسام اإل حمتوىويف     
 زم؛ ألنَّم الرفع، مث النصب، مث اخلفض، مث اجلإمنا قد« :قولهومن ذلك  يهاعلبجائي ال قعلي ،)1(»وجزم

، خبالف غري الرفع شتمل على مرفوعل كالم ال تتم فائدته حىت يك من جهة أنَّ ؛الرفع أشرفها ألنَّ
مث قَدم النصب  س فيه إال الرفع ؛ فلهذا قُدم،وليزيد قائم، فهذا الكالم مفيد : فقد يستغىن عنه، فتقول

لدخوله يف األمساء واألفعال، مث قدم اخلفض لدخوله يف األمساء وهي مقَدمة على األفعال، مث اجلزم 
، )5(القاسم الغرداوي أيبو  ،)4(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)3(الصباغ يراجع مثله عند و .)2(»آخرها

  .)6(طفيش أ، و)5(الغرداوي

، ملُّعتبالسليقة ال يتكلموا بالالعرب كان  اللغة اليت يف عالمات اإلعراب واتباعا حملتوى    
ة على العرببة إىل وضع عالمات اإلعراب رياختالط العرب بالعجم وقع اللحن فاضطر أولو الغبو

مجع عالمة وهي يف العالمات « :ويعرف أبو القاسم الغرداوي العالمة لغة بقوله .صيانة للسان العريب
ومن تعريف العالمات اإلعرابية اصطالحا  إىل الشريف التلمساين أبو يعلى ذهبيو .)7(»اللغة األمارة

والنصب واخلفض، واألحرف الرفع : ويف االصطالح عبارة عن احلركات الثالث« :قولهذلك 
ذهاب أحد األحرف  واحلذف وهو، والسكون وهو ضد احلركة والنون والياء الواو واأللف: األربعة

، )11(الصنهاجي بن آقدأمحد ، و)10(والصباغ )9(من البجائي ، ويذهب مذهبه كل)8(»عة املذكورةاألرب
حممد باي و ،)14(الكنيتحممد بن بادي و، )13(وأيب القاسم الغرداوي ،)12(، وابن شعيب)11(الصنهاجي

  2(بلعاملحممد باي و )1(املزمري ابن أب و ،)15(بلعامل
                                                 

  . 3يراجع منت اآلجرومية ص  ) 1
  . 171شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 2
  . 72باغية يف شرح اجلرومية ص يراجع الدرر الص ) 3
  . 85يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
  .83يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 5
   . 77ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ) 6
  . 87شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 7
، ونظرية اجلمال يف النحو العريب، مفهوم ومعايري، حممد خالد الرهاوي، جملة التراث العريب، العدد 47يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 8

  . 290م ص 2010آذارـ حزيران / هـ1431ربيع األول ومجاد األخر  118/ 117
  . 178يراجع  شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 9

  . 74يراجع  الدرة الصباغية ص  ) 10
  . 88يراجع  الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 11
  . 35يراجع  حقائق على اآلجرومية ص  ) 12
  .87يراجع  شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 13
  . 109يراجع  مقدم العي املصروم ص  ) 14
  . 24ص ، وكفاية املنهوم 24يراجع  خمطوط عون القيوم ص  ) 15
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   اإلعرابيةعالمات الباب معرفة /3
طفيش أهي مظهر حتققه العوامل املعنوية أو اللفظية، ويفسر اليت  عالمات اإلعرابيةويف ما احتوته ال    

 ،املعرفة مصدر ميمي مبعىن العرفان على غري قياس«: قولهومن ذلك ونوع اشتقاقها " املعرفة"لفظة 
ويعرف أبو القاسم الغرداوي  ،)3(»اإلدراك معىنواملراد باملعرفة  وإسقاط التاء،والقياس فتح الراء 

العالمات مجع عالمة ويف االصطالح ما خيتص بالشيء وال يوجد « :قولهدليل العالمات واصطالحا ب
أمحد بن آقد  و ،)6( ي، والبجائ)5(يعلى الشريف التلمساين  أيبيراجع مثله عند ، و)4(»يف غريه

  . )7(الصنهاجي
  :)8(عالمات الرفع الظاهرة واملقدرة بقولهويعدد ابن أب املزمري 

 موضألف النونُو واو  ***عِفْعالمةُ الر ا تُونك ُ  
  :)9(أما حممد باي بلعامل فيقسمه إىل عالمات ظاهرة ومقدرة مع بيان ما خيص االسم والفعل بقوله

مـــلَفْظاً وتقديراً كَجاَء أح اء عي*** دا جم دعب نىمس هشــيد  
  مــامه أَربعةٌ فاالســــأقْس***  جــزم خفْض  منصب ثُ رفْع و 

قَود الثَّبِ َّ صخالث مواجلز امتن يفِ*** ع والْ مِاالسفْخض مالْ نفلِع طَقَانع  
ن الواو أ حقيقوالت« :بقولهطفيش مسات العالمات اإلعرابية الفرعية الواو والياء واأللف أ ويوضح
علة وحرفا  احرففهما جتانسهما ال ذا سكنتا بعد حركة إو ،ذا حركتا فهما حرفا علة فقطإوالياء 

 ،علة وحرفا لني وحرفا مد ملد الصوت معهما احرففهما جتانسهما  ذا سكنتا بعد حركةإو ،لني
ألا  ؛حرف علة وحرف لني وحرف مدبدا أواأللف  ،والياء جتانسها الكسرة ،والواو جتانسها الضمة

  .)10(»بدا بعد احلركة جمانسة هلا وهي الفتحةأ
  الرفع بالضمة

                                                                                                                                                            

«« 
  . 19يراجع  مقدم العي املصروم ص  ) 1
  . 26، وكفاية املنهوم ص 24يراجع  عون القيوم ص  ) 2
  . 85ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 3
  . 87شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
  . 35حقائق على اآلجرومية ص ، و74الدرر الصباغية ص ، و47يراجع الدرة النحوية ص  ) 5
  . 179شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 6
  . 89الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 7
   . 109، وخمطوط عون القيوم ص 109يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
  . 22،23يراجع كفاية املنهوم ص  ) 9

   . 87صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 10
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وبعد هذا العرض اإلمجايل للعالمات اإلعرابية أذكر مواضع الرفع بالضمة وتشمل االسم املفرد،     
وقال ابن أب ومجع التكسري، ومجع املؤنث السامل، والفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء، 

  )1(:املزمري يف منظومته
فَعفار ماءِ  بِضماألس دفْرالع*** م بصاح الَِءكَجاََء زيد  

رّاملُكَس به اجلمع ا وارفعمو ***مجع نم مؤنل ثاـفَسم  
  لْصيي وكَدكَيهت هشيٌء بِ*** لْ صالذي مل يتعُ كَذاَ املضارِ

  .)2(طفيشأعند  مثله جعاوير
  الرفع بالعالمات الفرعية

  الواوب الرفع /1
يكون بالواو، ويشمل مجع املذكر السامل واألمساء اخلمسة،  الفرعية حمتوى الرفع بالعالمات إن    

يف مجع املذكر وهو : فالواو تكون عالمة للرفع يف ثالثة مواضع« :يقول أبو يعلى  الشريف التلمساين
بناء واحد من زيادة أونقصان، ويف املشبه جبمع املذكر كعقود األعداد، وأرضون وسنون ما سلم فيه 

 .)5(والصباغ ،)4(ويراجع مثله عند البجائي،)3(»واألمساء اخلمسة املعتلة املضافة إىل غري ياء املتكلم
فيها اإلفراد، رط تيش: ويصرح أمحد بن آقد الصنهاجي يف إعراب األمساء اخلمسة بالعالمات الفرعية

فلو ثنيت أعربت إعراب املثىن، ولو مجعت مجع املذكر السامل أعربت إعرابه، والتكبري، فاملصغرة 
أنْ حتذف منه امليم، قال ابن  "فيك"، كما يشترط يف )6(تعرب باحلركات، واإلضافة لغري ياء املتكلم

، ويقول ابن أب املزمري معددا األمساء )7(»يعرب باحلروف إذا أزيلَت منه امليم "فوك"قوله «: شعيب
  )8( :األمساء اخلمسة يف منظومته

  أَبوك ذو مالٍ حموك فُوك*** وارفَع بواوِ خمسةً أخوك 
  األلفب الرفع /2

                                                 
  . 24، وخمطوط عون القيوم ص 109مقدم العي املصروم ص  يراجع ) 1
   .87،88صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) 2
   . 77يف شرح اجلرومية ص  ة، والدرر الصباغي190، ويراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص 49الدرة النحوية ص  ) 3
   . 190ري للبجائي ص يراجع شرح اآلجرومية الكب ) 4
   . 77يف شرح اجلرومية ص  ةيراجع الدرر الصباغي ) 5
  . 96يراجع الفتوح القيومية ص  ) 6
  .  41حقائق على اآلجرومية ص  ) 7
، وكفاية املنهوم ص 26وخمطوط عون القيوم ص ،  87،88صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةمو ،111مقدم العي املصروم ص يراجع  ) 8

26 .  
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 اصطالحاطفيش أيعرفها ويف التثنية تكون األلف : ويف حمتوى العالمة اإلعرابية الفرعية الثانية    
بزيادة يف آخره  ،و مجاعتني بطريق الوضعأواصطالحا اسم معرب دال على فردين «: قولهدليل ب
مالزيدان  :ومثال الفردين ،هنئوتا لبناا تثنية الذي واليت وذ وشذّ ،نية عن عطف واحد على آخرغ

مجع  ـ بكسرهاـ تثنية مجال ـ بكسر اجليم ـ  مالناجلواهلندان، ومثال اجلماعتني،  النمواجلَ
أبو يعلى الشريف التلمساين مواضع  ، ويذكر)1(»والفريقان والركبان والغنمان مجل وهو غري مقيس،

" كال "ذهب الرجالن، ويف : واأللف عالمة الرفع يف تثنية األمساء، وذلك مثال«: الرفع باأللف
يف  "اثنتان"و "اثنان"ذلك جاءين الرجالن كالمها، وقامت املرأتان كلتامها، وك: حنو قولك "كلْتا"و

تثنية يف اللفظ واملعىن «: ويقسم أمحد ابن آقد الصنهاجي التثنية إىل أربعة أقسام بدليل قوله. )2(»العدد
: واملعىن كالزيدينِ، وتثنية يف اللفظ دون املعىن كَيوم االثنني، وتثنية يف املعىن دون اللفظ حنو

﴿تغا صكُم4(»الزيدين، وتثنية تغليب كالقمرين للشمس والقمروحنو ضربت رؤوس )3(﴾قُلُوب(.  
  :)5(وقال حممد باي بلعامل يف منظومته

وفالَنْ ألى قال رجاملثن  ***معن الض ابنيف هذا املَكَانْ ة  
  النونب الرفع /3

، يقول أبو يعلى الشريف األفعال اخلمسةيف رفع تكون حمتوى العالمة اإلعرابية الفرعية النون  إن    
فلَما امتنع تقدير الضمة فيه اضطروا إىل أنْ يعوضوا من الضمة حرفا يكون بعد تلك «: التلمساين

من ﴿ الضمائر، وكانت النون أوىل بذلك من غريها من جهة أا مشبهة بالواو؛ ألا تدغم فيها مثل
وضعية األلف والواو والياء املتصلة باألفعال اخلمسة البجائي على ينبه و، )8(»)7(﴾واقٍ من، ﴿)6(﴾والٍ

واأللف هنا يف التثنية، والواو يف اجلمع، والياء يف املخاطبة أمساء ألا « :اخلمسة أمساء بدليل قوله
األصل يف هذه النون « :أمحد بن آقد الصنهاجي أصل حركة هذه النون بقوله ، ويبين)9(»ضمائر

الساكنني، فكسرت بعد األلف على أصله، وفتحت بعد الواو والياء السكون؛ وإمنا حركت اللتقاء 
                                                 

  . 99صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
، والفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص 80، والدرر الصباغية ص 203، و يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص 51الدرة النحوية ص  ) 2

   . 29وخمطوط عون القيوم ص  ،111، ومقدم العي املصروم ص 102، 101
  .تثنية يف املعىن دون اللفظ" قلوبكما: "،  والشاهد فيها قوله4سورة التحرمي  ) 3
   . 43يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ، و105الفتوح القيومية ص  ) 4
  . 26كفاية املنهوم ص  ) 5
  ".وال"يف الواو من " من"، والشاهد إدغام نون 11سورة الرعد  ) 6
  . ، نفس الشاهد السابق35سورة الرعد   ) 7
  . 94، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 83، والدرر الصباغية ص 51يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 8
   . 207، 206شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 9
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: ويذْكُر ابن شعيب عددها باعتبار احلضور والغيبة بقوله ،)1(»طلبا للخفة الستثقال الكسرة بعدها
والنون عالمة للرفع، وكل واحد من التثنية واجلمع فيه اثنان باعتبار الغيبة واحلضور وهي أربعة، «

  :)3(ل هلا ابن أب املزمري يف منظومته بقولهميث، و)2(»اتصل به ضمري املؤنثة املخاطبة واخلامس إذا

لُونْ وفْعي النفْعون يبِن فَعلُونْ*** ارفْعتفعلني ت النفْعوت  
وقال حممد باي بلعامل يف هذا املضمار  ،)4(ويطلق عليها أبو القاسم الغرداوي مصطلح األمثلة اخلمسة

  :)5(يف منظومته
كَالنالَّ عِضارِيف املْ ونا واوٍ أوِ*** ي قُرِنْ ذبي فأَل حورف لني  

  عالمات النصب  
الفتحة، واأللف، : النصب مشترك بني األمساء واألفعال، وله خمس عالمات عالماتحمتوى إن     

فقدم الفتحة «: طفيش ترتيبها بقوهلماوأوالياء، وحذف النون، والكسرة، ويعلل أبو القاسم الغرداوي 
ل ألا أصل النصب، وثىن باأللف ألا تنشأ عنها، وقدم الكسرة على الياء؛ ألا أصل هلا ألنَّ األص

؛ ألنه ايف اإلعراب أنْ يكونَ باحلركات، من حق األصل أنْ يقَدَّم على الفرع، وأتى حبذف النون آخر
 .)6(»من العالمات املختصة باألفعال، واألفعال بعد األمساء

 

 

  
  النصب بالعالمات اإلعرابية األصلية 

  لفتحةاب النصب/ 1
الفتحة تكون عالمة للنصب «: ، يقول أبو يعلى الشريف التلمساينعالمة إعرابية أصلية الفتحة     

رأيت زيدا، وأكرمت عمرا والقاضي، : يف االسم املفرد ظاهرة مثل: ظاهرة ومقدرة يف ثالثة مواضع
رأيت موسى، وجمع التكسري وهو ما تغري فيه بناء الواحد بزيادة أو نقصان، أو تغير : ومقدرة مثل

                                                 
  . 110الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  . 45جرومية ص حقائق على اآل ) 2
  . 30، وخمطوط عون القيوم ص 113مقدم العي املصروم ص  ) 3
  . 94شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص يراجع  ) 4
  . 27كفاية املنهوم ص  ) 5
  .  102ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ، و95رومية أليب القاسم الغرداوي ص شرح اآلج ) 6
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 ومقدرة مثل:كقولك حركة ،الزيود العذارى، والفعل املضارع إذ دخل عليه ناصب : رأيت رأيت
   .)1(»ومل يتصل بآخر شيء

  :)2(ل ابن أب املزمري يف منظومتهوقيو
كَسالُم جراملفْ مثَّ وعِمر املضارِ مثَّ*** دع دعسالذي كت   

  النصب بالعالمات اإلعرابية األصلية
  الكسرةبالنصب / 2

كون يف مجع املؤنث يالكسرة اليت تنوب عن الفتحة  األصلية بةاإلعراب العالمةالنصب بحمتوى  إن
والكسرة عالمة للنصب يف موضع واحد يف مجع املؤنث «: يقول أبو يعلى الشريف التلمساينالسامل، 

ميثل له و، )3(»رأيت اهلندات: السامل، وهو ما سلم فيه بناء الواحد بعد آخره ألف وتاء زائدتان، مثل
وعالمة النصب كسرة  ،ومضاف فمسلمايت مفعول ،يسلماتم يتأر حنو« :قولهومن ذلك طفيش أ

نائبة عن الفتحة منع من ظهورها الكسرة الظاهرة اآلتية ملناسبة الياء الاء الفوقية تمقدرة يف ال
ونصب مجع املؤنث «: قولهدليل ويعلل ابن شعيب نصب مجع املؤنث السامل بالكسرة ب ،)4(»التحتية

وجييب أبو القاسم الغرداوي على . )5(»مرضات: السامل بالكسرة خوف االلتباس يف املفرد، يف حنو
 إم إمنا: لم كانت الكسرة يف هذا اجلمع عالمة للنصب واجلر؟ فاجلواب: سؤال افتراضي، فإِنْ قيل

 على طريقته، فقلبت فعلوا ذلك محال على مجع املذكر السامل يف نصبه وجره، فوجب أنْ جيري
  .)6(»الكسرة يف هذا اجلمع بالياء يف ذلك

  :)7(ويبني ابن أب املزمري نصب مجع املؤنث السامل بالكسرة بقوله 
          ***. . . . . . . . . . . .ةركَسب صبوان ت عمنِأْجيث سلم  

   .)8(حممد باي بلعاملعند  راجع يف مثلهي
  النصب بالعالمات الفرعية

                                                 
، 112، 111، والفتوح القيومية ص 84، والدرر الصباغية ص 208، ويراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص 53، 52الدرة النحوية ص  ) 1

   . 46وحقائق على اآلجرومية ص 
  . 32، وكفاية املنهوم ص 31، وخمطوط عون القيوم ص 114مقدم العي املصروم ص  يراجع ) 2
، والفتوح القيومية ص 86ص  صباغية، والدرر ال210الكبري للبجائي ص  ، ويراجع شرح اآلجرومية53الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 3

112 .  
  . 105ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 4
  . 49حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  .  97شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 6
  . 31، وخمطوط عون القيوم ص 115مقدم العي املصروم ص  يراجع ) 7
  . 32كفاية املنهوم ص  ) 8



141 
 

  األلفب النصب/ 1
ل أبو يعلى الشريف وقي، ل األمساء اخلمسةشمي الفرعية األلف وى النصب بالعالمةحمت إن    

 بشروطها فاأللف عالمة للنصب يف موضع واحد كما ذكر املؤلف يف األمساء اخلمسة« :التلمساين
   .)2(»رأيت أخاك، وأكرمت أباك، وما كان مثله: كقولك )1(املسلوفة

  : )3(قولهدليل باأللف باألمساء اخلمسة ويبني ابن أب املزمري يف منظومته نصب 
  *** . . . . . . . . . . . . . مزِتنصبها الْ ةَساخلم فلباَأل

بالشعر هلا وينبه حممد بن بادي الكنيت على إعراب األمساء اخلمسة باحلركات املقدرة مستشهدا 
جاء أباك، ورأيت : وتعرب باحلركات مقدرة على األلف، حنو« :قولهدليل ومعقبا عليه باإلعراب ب

  :)4(أباه، ومررت بأباه، كقوله
  اغَاياَه دقَد بلَغَ يف اْ***  اوأبا أباه ااهبأَ إنَّ  

، ويقول حممد )5(»مضاف إليه ما قبله، جمرور عالمة جره كسرة مقدرة على األلف: أباها األخري 
  : )6(باي بلعامل يف منظومته

  عن فَتحة كَكُن أَخا علْمٍ تهاب*** وأَلفُ يف خمسة األسماِء نابَ 
   الياءب النصب /2

 لوقياملثىن ومجع املذكر السامل، ه تص بالذي خيية الفرعية الياء عالمة اإلعرابالالنصب بحمتوى  إن    
رأيت : يف التثنية حنو: علم أنَّ الياء عالمة للنصب يف موضعنياو« :أبو يعلى الشريف التلمساين

إمنا كانت « :قولهدليل يعلل كون الياء عالمة للنصب بكما ، )7(»الزيدينِ، ويف مجع املذكر السامل
ويضيف أبو القاسم  .)8(»ألا أختها من حروف املد واللني ؛الياء عالمة للنصب تشبيها باأللف

بشرط اتفاق اللفظني احترازا «: هقولومن ذلك الغرداوي من شروط التثنية اتفاق اللفظني واملعنيني 
، واملعنيينِ احترازا مما اتفق لفظه "عمران": ، فال يقال فيهما"عمر"و " زيد"من اختالفهما، حنو 

                                                 
  .لةان الرسم 136 يراجع ص ) 1
، والفتوح القيومية ص 85، والدرر الصباغية ص 210، ويراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص 53الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 2

  . 47، وحقائق على اآلجرومية ص 112
   . 115مقدم العي املصروم ص  يراجع ) 3
تعرب بعالمة مقدرة على األلف " أباها"، والشاهد فيه لفظة 1/35، واإلنصاف يف مسائل اخلالف 168يراجع ديوان رؤية ابن العجاج ص  ) 4

  . كاالسم املقصور على لغة بعض العرب
  . 92، ويراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 115مقدم العي املصروم ص  ) 5
   . 32يراجع كفاية املنهوم ص  ) 6
  . 54الدرة النحوية ص  ) 7
  . 54الدرة النحوية ص  ) 8
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طفيش للمثىن أوميثل . )1(»عينان: فال يقال فيهما" عني اجلارية"، و"عني املاء:"واختلف معناه كـ
 :وحنو ـ النون وكسر ،سكانا حياإسكان الياء إبفتح الدال و ِـ نييدكرمت الزأ :حنو«: بقوله

مة عالمة نصب التثنية واملتحركة غفالياء الساكنة املد ،بفتح امليم وتشديد الياء ،يكرمت مسلمأ
ويف الفرق بني ياء التثنية وياء اجلمع يقول أبو يعلى  ،)2(»وباإلضافة حذفت النون ،ليهاإمضاف 

فتحة، وياء  والفرق بني ياء التثنية وياء اجلمع، أنََّ ياء التثنية سكوا حي وقبلها«: الشريف التلمساين
ما قبل «: البجائي قول، ويف جمال الفروق بني التثنية واجلمع ي)3(»اجلمع سكوا ميت وقبلها كسرة

ياء التثنية مفتوح، وما قبل ياء اجلمع مكسور، ونون املثىن مكسورة يف األغلب وقد تفتح، ونون 
القيومية كسر نون التثنية وفتح ، ويعلل صاحب الفتوح )4(»اجلمع مفتوحة يف األغلب وقد تكسر

وثقل الكسر، وثقل اجلمع وخفة  بالفتح خلفة املثىنإمنا خص املثىن بالكسر، واجلمع « :اجلمع بقوله
دليل  ابن أب املزمري إىل عالمة النصب بالياء بري، ويش)5(»الفتح، فأعطى كلَا لكل ليقع التعادل

  :)6(قوله
                        لَواعنَّأَبِ م اجلمع الْوثَمى ن ***نصبهالْا بِماِءي حثُي عان  

                 .)8(بلعاملحممد باي و )7(أيب القاسم الغرداويمثله عند  راجعيو
  ذف النونحب النصب /3

ألف  إذا اتصل بهالفعل املضارع ا نصبا خيتص  ية الفرعية حذف النونعالمة اإلعرابحمتوى ال إن     
: ، يقول أبو يعلى الشريف التلمساينإذا سبق بناصب االثنني، أو واو اجلماعة، أو ياء املؤنثة املخاطبة

طفش مربزا الفرق بني نون أ، وميثل هلا )9(»لن يذهبا، ولن يذهبوا، ولن تذهيب: وذلك قولك مثال«
و ياء أ ،و واو مجاعةألف اثنني ه أوهي كل فعل مضارع اتصل ب« :اإلعراب ونون النسوة إذ يقول

 ،ميتا سكان الواوإبضم الفاء و ،ونَالزيدون يعفُ :اللتان مها عالمتان حنو ومثلهن األلف والواو ،خماطبة
النون حذفت للناصب فحذفها  نَّأكذلك غري  ،وافُعي نْأعليهم  :النون عالمة الرفع وحنوو ،وهو فاعل

                                                 
  . 99شرح اآلجرومية  أليب القاسم الغرداوي ص  ) 1
  . 105ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 2
  . 54الدرة النحوية ص  ) 3
  . 51، وحقائق على اآلجرومية ص 87، ويراجع الدرر الصباغية ص 215ـ 214شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 4
  . 114الفتوح القيومية ص  ) 5
   .  31، وخمطوط عون القيوم ص 116يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 6
  . 100يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 7
  . 32يراجع كفاية املنهوم ص  ) 8
توح القيومية يف ، والف88، والدرر النحوية ص 217، 216شرح اآلجرومية الكبري للبجائي، ص ، يراجع 58ية يف شرح اجلرومية ص الدرة النحو)  9

  . 114شرح اجلرومية ص 
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 ثقلتوهي الم الكلمة  ،بضم الفاء والواو املتصلة ا واوفُعوي ،ونوفُعي :واألصل ،عالمة النصب
  :ما حنوأو ،وهو واو اجلماعة ،وحذفت الواو لسكون الضمري بعدها ،فحذفت الضمة ،الضمة عليها

تصاله بنون ون الكواوه الم الكلمة مبين على الس ،فعل مضارع "يعفون"ـ ف ،)1(﴾ إِلَّا أَن يعفُونَ﴿
 ،)2(»لضم ما قبلها ،يضاأوهذه الواو سكوا ميت  ،والنون فاعل ،"نأ"ـ وحمله النصب ب ،اإلناث

  :)4(حبذف نون األفعال اخلمسة إذا سبقت بناصب بقول ابن مالك )3(ويستدل ابن شعيب
                  وفُذْحهلْا لجمِز والنبِص سم لَكَ*** هم ونِكُتي لتيروم لَظْممه  

            .)6( بلعاملوحممد باي  )5(عند حممد بن بادي الكنيتمثله  يراجعو
   عالمات اجلر

الكسرة والياء والفتحة، : بثالث عالمات خصائص األمساء ويكون منعالمات اجلر  حمتوى إن    
أما الكسرة «: والكسرة عالمة أصلية للجر، ويعلل أبو القاسم الغرداوي ترتيب عالمات اجلر بقوله

فتكون عالمة للخفض، وإمنا قدمها ألا أصل يف باا؛ ألنَّ األصل يف اإلعراب أنْ يكون باحلركات، 
ألا تنشأ عنها مع اإلشباع، وأخر الفتحة ألا دخيلة يف هذا وأتى بعدها بالياء ألا فرع عنها؛ 

  .)7(»الباب
  اجلر بالعالمات األصلية

   الكسرةاجلر ب/ 1
طفيش ومن ذلك أالذي يعرفه  االسم املفرد: ثالثة مواضع منهاحمتوى اجلر بالكسرة يكون يف  إن    
و أ "ال"لـ ال إوال يترك تنوينه  ،عةباسم يف السوهو املفرد املعرب الذي يقبل التنوين املختص « :قوله

نه إف ،م األوللَلعاو بدال من أو بيانا أبني علمني نعتا  "ابن"و لوجود ، أو للوقفأو للضرورة ألإلضافة 
 ،زيد بن عمرو :ول حنونون األولو كان ابن خرب امل ،عمرو بن جاء زيد :ال ينون األول ختفيفا حنو
والرجل  ،غالم زيد :وغالم من قولك ،مفردان منصرفان فزيد وكلٌّ و،تريد زيد هو ابن عمر

ميثل أبو و، )8(»و الوقفأمنع تنوينه للضرورة  وكذا ما ،"لا"ألن مانع تنوينهما اإلضافة و ؛منصرفان

                                                 
  . والنون فاعل ،"نأ"ـ وحمله النصب ب ،تصاله بنون اإلناثون الكمبين على الس فعل مضارع "يعفون: "، والشاهد فيها قوله237 لبقرةا سورة ) 1
  . 107ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 2
  . 16 52يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 3
   . 30يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  ) 4
  . 117مقدم العي املصروم ص يراجع  ) 5
   . 32، وكفاية املنهوم  33خمطوط عون القيوم ص  يراجع ) 6
  .  101شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 7
  . 108ص التحفة اآلجروميةسائل التحقيقية يف بيان م ) 8
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ومقدرة مررت بزيد،  :قال ظاهرة مثل«: يعلى الشريف التلمساين ملا جير بالكسرة ومن ذلك قوله
ء الواحد وتكون فيه ظاهرة مررت بالقاضي، ومجع التكسري املنصرف وهو ما تغري فيه بنا: مثل

انتفعت باجلوارِي، ومجع املؤنث : مررت بزيود وهنود، واملقدرة مثل: ، فالظاهرة مثل قولكومقدرة
وأمحد بن آقد  ،)3(والصباغ ،)2(لبجائيمثله عند ا يراجعو .)1(»مررت باهلندات: السامل كقولك

  .)5(وابن شعيب ،)4(الصنهاجي
  :)6(ويعدد ابن أب املزمري مواضع اجلر بالكسرة بقوله

  إذا ما انصرفَا تكِْسريٍ عِوجم***  وفَا  فْردمض بالكَسرِ لفالْخفْ               
               وجعِم تنِأيث سالْ يمِلمـبى ن***  . . . . . . . . . . . . .  .  

  .)7(حممد باي بلعاملمثله عند  يراجعو
.  
.  

  اجلر بالفتحة/ 2
: أبو يعلى الشريف التلمساين ويقوليشمل االسم الذي ال ينصرف، بالفتحة حمتوى اجلر  إن    

مررت : والفَتحةُ عالمةٌ يف االسم الذي ال ينصرف، وهو الذي ال يدخله خفْض وال تنوين مثل«
 وأمحد 9(حممد باي بلعامل بقولهله يستشهد و، )8(»بإبراهيم(:  

  فرِصماالَ ين لَّكُ اجرر بِفَتحٍو. . . . . . . . . . . ***     
  لْــجاز وح ةرسكَه بِرجفَ***  لْأَ عبِت ا أُضيف أوذَإِا لَّإِ

وأمحد بن آقد  ،)1(والصباغ ،)11(والبجائي ،)10(أيب يعلى الشريف التلمساينمثله عند  يراجعو
   .)6(طفيشأو، )5(حممد بن بادي الكنيت و ،)4(ابن شعيب، و)3(الغرداوي ، وأيب القاسم)2(الصنهاجي

   .)6(طفيشأو
                                                 

   .59الدرة النحوية ص  ) 1
  . 219، 218ص  يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ) 2
  . 89ص صباغيةال ريراجع الدر ) 3
  . 116، 115يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
   . 54، 53ص  حقائق على اآلجرومية يراجع ) 5
   . 33، وخمطوط عون القيوم ص 118يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 6
  . 35يراجع كفاية املنهوم ص  ) 7
  . 233ـ 222، ويراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص 61الدرة النحوية ص  ) 8
  . 35يراجع كفاية املنهوم ص  ) 9

  . 61يراجع الدرة النحوية ص  ) 10
  . 233لبجائي  يراجع شرح اآلجرومية الكبري ل ) 11
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  الفرعية  اجلر بالعالمات
  الياءب اجلر
وميثل أبو ومجع املذكرالسامل،  تثىنشمل األمساء اخلمسة وامليالفرعية الياء  بالعالمةحمتوى اجلر  إن    

خيك، أمثل مررت ب ألمساء اخلمسة املعتلة املضافة،ل«: ومن ذلك قوله هلا يعلى الشريف التلمساين
" كال"واثنتني، كاثنني ووفيما جرى جمرى التثنية مررت بالزيدين، التثنية يف و ودخلت على أبيك،

 حتيةٌ: لَيهِما، ويف مجع املذكر السامل مثلمررت باالثنينِ ك: إذا أضيفتا إىل مضمر، كقولك" كلتا"و
   ،)7(»مررت بعشرِين رجال: ، وفيما جرى جمرى مجع املذكر السامل كعقود األعداد مثلنيعلى املؤمنِ

  :)8(ل حممد باي  بلعامل وقيو
   ى نقْتفومثَن مجعٍ مِسال*** يف و اِءمساَأل خمسةَ واجرر بيا               

.  
  .)9(مثله عند ابن أب املزمري يراجعو

  عالمتا اجلزم
اجلزم من خصائص األفعال، وهو انعدام احلركة، وإمنا أدرج ضمن اإلعراب ألنه يزول  حمتوى إن    

 : بزوال العامل الذي أحدثه، وللجزم عالمتان

  السكوناجلزم ب /1
 :أبو يعلى الشريف التلمساين فيه بدليل قوله ، ويشترطكل فعل مضارعلالسكون عالمة اجلزم     

أنَّ الفعل املضارع على ، وينبه البجائي )10(»صحيح اآلخر غري مرفوع بالنون مثل مل يقُم أن يكون «
إذا جزم فعل مضارع صحيح اآلخر بسكون «: قولهومن ذلك وقبل آخره حرف علة  الصحيح

                                                                                                                                                            

«« 
  . 93يراجع الدرة النحوية ص  ) 1
  . 118يراجع الفتوح القيومية ص  ) 2
  . 103يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 3
  .58يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 4
  . 33، وخمطوط عون القيوم ص 118يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 5
  . 126صبيان التحفة اآلجرومية سائل التحقيقية يفم يراجع ) 6
، وحقائق 116، والفتوح القيومية ص 92، 91، والدرر الصباغية ص 220لبجائي ص ل، وشرح اآلجرومية الكبري 60يراجع الدرة النحوية ص ) 7

  .102شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ، و55على اآلجرومية ص 
   . 35يراجع كفاية املنهوم ص  ) 8
  . 33، وخمطوط عون القيوم ص 118يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 9

، 122، والفتوح القيومية ص 94، والدرر النحوية ص 235، 234 ص، ويراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي 60الدرة النحوية ص  ) 10
  . 59وحقائق على آلجرومية ص 
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ساكنيني، حرف العلة وسكون آخره، وكان قبل آخره حرف من حروف العلة، فإنه حيذف اللتقاء ال
لَم خيَف، ولَم يبِع، ومل يقُلْ، حبذف : خياف ويبيع، ويقول، فإذا جزمتها تقول فيها: ه، ومثالاجلزم

 طفيش للفعل املضارع الصحيح اآلخر واملهموزأوميثل ، )1(»حرف العلة؛ ألنه ساكن وبعده ساكن
 لَم﴿ :حنو نلفاأوهو الذي آخر حروفه حرف صحيح ليس واوا وال ياء وال « :واملضعف بقوله

دل2(﴾ي(، أْ  ﴿ :نت وثبتت حنوكان آخره مهزة سكّ نْإوشزِّلْإِن ننن﴾)إِ  ﴿ :ومنه )3شفَإِن ي
بعد  ،لفا بعد فتحة وواوا بعد ضمة وياء بعد كسرةأبداهلا إوجيوز  ،لكن كسرت للساكن ،)4(﴾اللَّـه

 ﴿:حنو وسكّن فكن كان مشددا إو .فال حيذف األلف والواو والياء بعد ذلك للجازم بعد سكوا

رن يمو نكُمم دد5(﴾ ت( ومل يردد ومل ميسس«)املزمري مواضع اجلزم بالسكون )6 ويذكر ابن أب ،
  :)7(قولهدليل ب

ارعضنيِ مكسبِت زِمى فاجا أَت ***اآلخ حيحفَرِص قُمي كَلَمىت  
  .)8(حممد باي بلعامل مثله عند يراجعو
   احلذفباجلزم / 2

حذف العالمة الفرعية  يشمل الفعل املضارع املعتل اآلخر واألفعال اخلمسة، يقول أبو  حمتوى إن
يف األفعال املضارعة املعتلة اآلخر مثل : واحلذف عالمة للجزم يف موضعني«: يعلى الشريف التلمساين

ويفرق  ،)9(»لَم يفْعال، ومل يفْعلُوا: مثللَم يغز، ولَم يخش، ولَم يرمِ، ويف األفعال املرفوعة بالنون 
آخره حرف الذي  يأ«: قولهومن ذلك الضمري " واو"الفعل وبني " الم"اليت هي"الواو"طفيش بني أ

ثبات الواو إب)11(﴾ما تدعواأَيا ﴿:ا حنومأو ،)10(﴾ولَا تدع مع اللَّـه﴿: لف حنوأو أياء  وأواو   علة
وعالمة جزمه  ،ثبتتأولذا  ،وهي فاعل وضمري ال جزءولكنه كلمة  ،املضارع فليست واوه آخر

                                                 
  . 237، 236شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 1
  . صحيح اآلخر عالمة جزمه السكون فعل مضارع "مل يلد: "، والشاهد فيها قوله3اإلخالص  سورة) 2
  . مهموز اآلخر عالمة جزمه السكون فعل مضارع "يشأ: "والشاهد فيها قوله ،3الشعراء  سورة ) 3
  . ولكن حرك اللتقاء الساكننيمهموز اآلخر عالمة جزمه السكون،  فعل مضارع "يشإ: "، والشاهد فيها قوله22الشورى  سورة ) 4
  . مضعف، وفك إدغامه، وعالمة جزمه السكون فعل مضارع "يرتدد: "، والشاهد فيها قوله215البقرة  سورة ) 5
  . 115،116ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 6
   .  36قيوم ص ، وخمطوط عون ال120عي املصروم ص مقدم ال يراجع ) 7
  . 38كفاية املنهوم ص يراجع  ) 8
، والفتوح القيومية ص 95، والدرر الصباغية ص 238، ويراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص 62الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 9

  .108، 107، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 60، 59، وحقائق على اآلجرومية ص 124ـ  122
  . "الواو"معتل اآلخر جمزوم حبذف آخره، وهو  فعل مضارع "تدع: "لشاهد فيها قوله، وا88 القصص سورة ) 10
جمزوم وعالمة جزمه حذف الواو، أما الواوالثانتة فليست واو آخر الفعل وإمنا هي  فعل مضارع "تدعوا: "، والشاهد فيها قوله109اإلسراء  سورة ) 11

  . ضمري الفاعل
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ثقلت الضمة ، أ"ووعدت"واألصل  ،ما اليت هي آخر الكلمة فمحذوفة للساكنأو .حذف النون
ا ضمري إف ،ثبات الياءإب ،يا هند يمرت ملَ :وكذلك ،لسكون الواو بعدها مث الواو فحذفت هي
  :)2(وقال ابن أب املزمري يف منظومته ،)1(»املخاطبة فاعل

زِواج بِمحم ا اكْذْفتالَالً سى إع ***آخره الْوخمالَعاَفْأَالْ ةَس  
  :)3( حممد باي بلعامل مثله عند يراجعو 

  كَيقُوم اصحيح نيِكستفاجزِم بِ *** علم فذْحالْون وكُالسوالْجزم بِ                    
  األفعالباب /4
وقال  ،زمن، وهو ما دلَّ على حدث مقترن بأحد أقسام الكلمة الثالث هو باب األفعال حمتوىإن     

ن ومل يقع، يكو اَومل ا مضىمل تينِثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء وبالفعل أم« :سيبويه يف حده
كون الفعل أصال أم فرعا مشتقا من غريه، والذين  ، وقد اختلف النحاة يف)4(»وما هو كائن مل ينقطع

وينقسم الفعل باعتبار زمنه  .من املصدر)6(وقال البصريون باشتقائه ،)5(والذين قالوا بأصليته الكوفيون
وبدأ « :قولهومن ذلك  هاطفيش ترتيبأويعلل  .املاضي، واملضارع، واألمر: أقسامزمنه إىل ثالثة 

 يدوذلك أنه زِ ،عنديغري فرع عن فعل من األفعال، واملضارع فرع عنه على الصحيح باملاضي ألنه 
فرع : )7(قال قوم واألمر .فكان مضارعا، فاملزيد عليه أصل للمزيد غريوت على املاضي حرف املضارعة

 .)8(»وبقية منه فتأخر فرع املضارع

  الفعل املاضي
الفعل « :قولهدليل أبو يعلى الشريف التلمساين بة عرفها يالفعل املاضي صيغة حدث إن حمتوى  

، )10(البجائي نم لٌّا حذوه كُذَ، وح)9(»"قعد"و" قام"ـ قبل زمانك ك املاضي ما دل على زمان
حممد بن و )2(وأبو القاسم الغرداوي ،)1(، وابن شعيب)12(الصنهاجي بن آقدأمحد و، )11(والصباغ

                                                 
  . 116،117ص التحفة اآلجروميةسائل التحقيقية يف بيان م ) 1
   . 36، وخمطوط عون القيوم ص 121يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 2
  . 38يراجع كفاية املنهوم ص  ) 3
   .،حتقيق هارون1/12لسيبويهالكتاب  ) 4
  . 1/206يراجع اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ) 5
   .1/206يراجع اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ) 6
  . 39 ـ 1/30 اهلمع ،"إن الفعل قسمان فقط ال ثالثة أقسام، وجعلوا األمر قطعة من املضارع" :الكوفيني، وقوهلم" قوم:"ويقصد بـ ) 7
  . 133،134ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 8
  . 66ح اجلرومية ص الدرة النحوية يف شر ) 9

  .66يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 10
  .  102يراجع  الدرة الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 11
  . 129يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 12
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 :هقولبدليل طفيش من حيث الصحة واإلعالل أ، ويقسمه )4(بلعاملحممد باي ، و)3(الكنيتبادي 
»وحن :بروطَالَ ض افوخ ابوه اعجِلَ وقَالَ وبوو دعوو ،فوظَر وفَرِح ملوع با  ،وذَهعود

وما بعده إىل ظَرف فصحيح،  "ضرب: "ـورمى وأَكلَ وناَء وشاَء ورد ومس وود وأَد، فما كان ك
 ويسر مما فاؤه واو أو ياء فمثال؛وعد : ـوناَء وشاَء وقرأَ فمهموز، وما ك "أَكَلَ: "ـوما كان ك

قالَ وباع فأجوف لوقوع حرف العلة يف جوفه معال ال مصححا، وما : ـألنه أشبه الصحيح، وما ك
ا علّة على صحيح بينهما، وما فروق اجتمع فيه حرفَوقَى وولَى فلفيف م:ـ فاؤه واو والمه ياء ك
دعا ورمى : ـطَوى وروى فلفيف مقرون، فكأما اكتنفاه لغلبتهما، وما كَ: ـعينه واو والمه ياء ك

 ، وكذلك يف غري الفعل"رد": ـفمنقوص، وما عينه والمه من جنس واحد فمضاعف وأصم ك
ال حول االشريف التلمساين سؤ أبو يعلىويطرح  ،)5(»انطَلَق واستخرجدحرج وكَلَّم و: حنوالثالثي 

ن إذْ على سكو نبعلى حركة ومل ي ىنِب مل« :قولهومن ذلك بناء الفعل املاضي على حركة الفتح 
إمنا خص بالبناء على الفتح طلبا «: قولهبب على ذلك معلال ي، فيج)6(»؟السكون هو أصل البناء

الفتح أخف احلركات، والفعل ثقيل فخففوه بالبناء على الفتح الذي هو أخف  ألنَّللتخفيف؛ 
الكنيت حممد بن بادي ويوضح . )9(القاسم الغرداوي وأيب ،)8(البجائي مثله عند يراجعو ،)7(»احلركات

 )10(يف منظومته أب املزمري بقول ابن، ويستشهد بناء الفعل املاضي على الفتح إذا مل يتصل به شيء 

.  
  . . . . . . . . . . . . . ***   ادبأَ ياملض حِتفَى الْلَع نِابفَ

وبناؤه على الضم  ، ا اتصل به ضمري متحركبناء الفعل املاضي على السكون إذ حممد باي بلعامل بنييو
  :)11(ك بقوله، ويستدل على ذلا اتصل به ضمري ساكنإذ

                                                                                                                                                            

«« 
  . 71يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 1
  .110يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 2
  . 122يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 3
  . 39وكفاية املنهوم ص ، 37يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 4
  . 136ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 5
  . 60الدرة النحوية على شرح اجلرومية ص  ) 6
  . 60الدرة النحوية على شرح اجلرومية ص  ) 7
  . 255يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 8
  .  111شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 9

  . 123يراجع مقدم العي املصروم على نظم ابن أب ألجروم ص  ) 10
  . 41يراجع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص ) 11



149 
 

  مريض هزِجيف ع ا كانَال إذَإِ  ***  ري ـخيف اَأل حٍتفَبِ ينِبِي ماضاملَفَ
  ـــنييِبللت مالضوا بِبرضو ***  ونـكُى السلَع نِاب تبري ضففَ

         الفعل املضارع
ما واملضارع « :قولهومن ذلك الشريف التلمساين أبو يعلى فه عري الفعل املضارع حمتوىإن     

جيمعها  الزوائد األربعة ىحدوحسن معه اآلن أو غدا، وكان يف أوله إاحتمل احلال واالستقبال 
 :قولهومن ذلك طفيش على ابن آجروم يف تعريف الفعل املضارع أويستدرك  ،)1(»"أَنيت": قولك

أنيث لكان تم أو نونه أو ياء غيبة أو تاء خطاب أو تاء غيبة ولُّكَماكان يف أوله مهزة ت: ولو قال«
وتاء تقومني للخطاب، وياؤه له، وللتأنيث فقد دلّ على اخلطاب حبرفني، فإنّ الياء للخطاب  ،أوىل

أكل ونبع املاء :ـ ك: وهذه املعاين ال يدل عليها حرف أصلي يف أول الفعلقومي، وكذا هنا، : يف
كالمه ال ر ونرجس، أوائله زوائد التدل على تلك املعاين، وظاهر يسأكرم وتكلم و: وتبع ويسر وحنو

دليل ب ذلك الشريف التلمساينأبو يعلى  ويطلق عليه مصطلح املبهم واملشترك، ويعلل ،)2(»خيرجها
حىت يتخلص ألحدمها بقرينه، ويسمى ه ال يصلح للحال واالستقبال ويسمى مبهما ألن« :قوله

3(»ما خيلصه ألحدمها بقرينه مشترك بني الزمانني حىت يدخل عليهه مشتركا ألن(.  
البجائي أنه التجرد من  يصرحو الرفع فيه، عامل تلف النحاة يفوفيما احتواه الفعل املضارع خي   

ويتبِعه ابن شعيب  )4(»رافعه التجرد من النواصب واجلوازم« :الناصب واجلازم مستدال بقول الفراء
  : )5(من ألفيته ابن مالك له أيه مستداليف ر

  عدسَتكَ مٍازِج وأَ بٍاصن نم***   درجا يا إذَعارِضم عفَرإِ
وذهب سيبويه إىل « :ذهب سيبويه بدليل قولهمب تفع بوقوعه موقع االسم، آخذارأنه ا الصباغل وقيو
6(»ه ارتفع بوقوعه وقوع االسمأن( ،يف منظومته رأي ابن مالك بقوله املزمري ويؤكد ابن أب)7(:  

وكْحمه فْالرإِ عذا يجرد   ***من نأَ بٍاصو كَ مٍازِجتَسعد  
إذا اتصلت به نون التوكيد «: قولهومن ذلك أبو القاسم الغرداوي بناء الفعل املضارع  يوضح

واهلندات يقمن، بشرط أنْ  ،)1(﴾اولَيكُون لَيسجنن﴿:حنو اخلفيفة أو نون اإلناث فإنه يبىنالشديدة أو 
                                                 

  . 67الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  . 140ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 2
  . 38ن القيوم ص يراجع خمطوط عو، و67النحوية يف شرح اجلرومية ص الدرة  ) 3
  . 2/299قول الفراء يف التصريح و ،256يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 4
  . 473وشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص ، 73ص حقائق على اآلجرومية  ) 5
   .،حتقيق هارون1/13يراجع قول سيبويه يف الكتاب ، و105الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 6
   . 41، وكفاية املنهوم ص 124يراجع مقدم على املصروم على نظم ابن أب ألجروم ص  ) 7
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ا لَو، ﴿)2(﴾لَتبلَونَّ في أَموالكُم﴿: التوكيد مباشرة له احترازا من غري املباشرة، حنوتكون نون 
تبِت3(﴾انِّع( ،"فإنه معرب معها"هل تضربِن ياهند ،«)4( .  

  نواصب الفعل املضارع
   النواصب بنفسها/ أ

 "أَنْ: "ـالنصب ب/ 1

ألا تنصب الفعل  فسه وهي األصول؛ينصب بنقسم  :قسمان عنواصب الفعل املضار حمتوى    
 ،نْأَ: فالناصب بنفسه أربعة« :قولهدليل الشريف التلمساين معددا إياها ب أبو يعلى لوق، يبنفسها

ا أم الباب وتعمل ظاهرة ومضمرة ؛ أل"أَنْ:"استهل شرحه بـو. )5(»املصدرية ي، وكَنْذَإِ ، ونولَ
 أنْ أحب: ومثال النصب ا«: قوله التمثيل واالستشهاد باحلركات األصلية والفرعية بدليل ذاكرا

تخرنْ، وأَج قُتقُولَ نْأَ﴿ : ، قال اهللا العظيمومت فْسا نىٰ يترسوقال عز وجل)6( ﴾ح ،: ﴿نْأَو 
تصوموا خيكُلَ رفإذا « :م، بدليل قولهليقع قبلها أفعال اليقني والع ، ويشترط البجائي لعملها أال)7(﴾م

؛ وإمنا هي املخففة هذا الباب نمل تكن هي الناصبة للفعل وليست موقع قبلها شيء من أفعال اليقني 
ويكون امسها  ب االسم وترفع اخلرب، تنص"لَّلع"و "تلي"، وهي حينئذ من أخوات من الشديدة

اعله يف موضع خرب أنْ، ومثال والفعل الذي بعدها يكون مرفوعا، وهو مع ف املنصوب ا حمذوفا
يف هذه " أنْ"علمت أنْ يقوم زيد، وتيقنت أنْ يقوم عمر، وحتققت أنْ جييُء خالد؛  فـ : ذلك

املواضع وما أشبهها ليست هي الناصبة للفعل الذي أراده املؤلف هنا، بل هي املخففة من الثقيلة 
 السم، الرافعة للخرب، وهي من عوامل األمساء ال من عوامل األفعال، وامسها ضمري منصوبالناصبة ل

علمت أنه يقوم زيد، وتيقنت أنه يقوم عمرو، وحتققت أنه جييء  :ا تقديره يف األمثلة املذكورة
ا كم" أنْ"خالد، واألفعال مع فاعلها مرفوعة ال موجب لنصبها، واجلملة كلها يف موضع رفع خرب 

                                                                                                                                                            

«« 
فعالن مضارعان اتصلت ما نون التوكيد الثقيلة واخلفيفة على الترتيب فبين الفعل " ليكونا"و" ليسجنن: "، والشاهد يف اآلية قوله32سورة يوسف  ) 1

     . املضارع على الفتح
عدم حذف واو الفعل ألن قبلها فتحة فحركت اللتقاء الساكنني، ومل جيز حذفها ألنه ليس " لتبلون: "، والشاهد فيها قوله186ان سورة آل عمر ) 2

   . 1/198قبلها ما يدل عليها وهو مرفوع حبذف النون، يراجع إعراب القرآن للنحاس 
ي، والنون للتوكيد وحركت اللتقاء الساكنني، واختري هلا الكسر ألا يف موضع جزم على النه" تتبعان: "،  والشاهد فيها قوله89سورة يونس  ) 3

   .2/240أشبهت نون االثنني، يراجع إعراب للنحاس 
  . 117شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
  .   70الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
  . املصدرية" أن"املضارع نصب بـ الفعل" أن تقول: " ، والشاهد فيها قوله56سورة الزمر   ) 6
  . وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة" أن:"نصب الفعل املضارع بـ" أن تصوموا: "، والشاهد فيها قوله184سورة البقرة  ) 7
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 أنه ال يرجِع: تقديره ،)1(﴾أَفَالَ يرونَ أَالَّ يرجِع إِلَيهِم قَولًا ﴿ :ومنه يف القرآن الكرميقدمناه، 
تكون مصدرية  وهو أنْ "أنْ"ويضيف الصباغ شرطا ثانيا لعمل  . )3(»)2(﴾ منكُم سيكُونُ أَن ﴿علمو

 يفعلُ، إذا كتبت إليه أنْ: رة، كقولكتكون مصدرية ال زائدة وال مفس أنْ« :قولهمصدرية بدليل 
  . )4(»"كتبت إليه أنْ يفعلُ: "، فهذه يرفع الفعل بعدها؛ ألا تفسري إىل قولك"أي"معىن " بأن"أردت 

 :ليل قولهاملترددة بني الناصبة واملخففة اليت يكون بعد فعل الظن بد" أنْ"وييبني أبو القاسم الغرداوي 
 :وتكون مترددة بني الناصبة واملخففة وهي اليت تقع بعد فعل الظن حنو«
﴿ ِسبأَح اسكُوا أَن النرت5(﴾ي(، ﴿واِسبحةٌ أَلَّا ونتكُونَ فت﴾)ويوضح اطفيش جواز إدغام )7(»)6 ،

نوا الما، وإدغامه جاز إبدال " ال"على " أن"وإذا دخلت « :بدليل قوله" ال"يف الم " أنْ"إدغام نون 
علَى  نتوكَّلَ أَلَّا لَنا وما﴿ )8(﴾أَلَّا يسجدوا للَّـه ﴾٢٤﴿لَا يهتدونَ ﴿ :كقوله عز وجل" ال"يف الم 

لَى اللَّـه10(»)9(﴾ع(. 

 
  

  "لن: "بـ النصب/ 2

 الصنهاجي بن آقدأمحد ستدل ي تفيد تأكيد النفياليت  بلن نواصب الفعل املضارع حمتوىويف     
يد تأكيد النفي، وهو دون التأبيد؛ فإن الزخمشري يف املفصل أا تف« :بقول الزخمشري بدليل قوله

فقولك لَن أقيم مؤكد خبالف ال أقيم، كما يف أين مقيم وأنا مقيم، وما : "التأبيد اية التأكيد، قال
إنَّ منعه : فقه على إرادة التأكيد مجاعة منهم ابن اخلباز، وقال بعضهمقاله يف ذلك صحيح ووا

 )12(وذهب اخلليل«: ويضيف أبو القاسم الغرداوي رأي اخلليل أا مركبة بدليل قوله. )11(»مكابرة

                                                 
  . 3/44ملضارع، يراجع إعراب النحاس بالرفع، وهي هنا خمففة ال تنصب ا" أنه ال يرجع"مبعىن " أال يرجع: "، والشاهد فيها قوله89سورة طه   ) 1
  ". علم"ألا سبقت بفعل اليقني " أنْ"إمهال " أن سيكون: "، والشاهد فيها قوله20سورة املزمل   ) 2
  . 268، 267شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 3
  . 107الدرر الصباغية ص  ) 4
   ". حسب"مترددة بني الناصية واملخففة ألا سبقت بفعل الظن وهو " أنْ" أنَّ" أن يتركوا: "، والشاهد فيها قوله2سورة العنكبوت  ) 5
مترددة بني الناصية واملخففة ألا سبقت " أن"أن " أن يتركوا: "، والشاهد فيها قوله105الكايف يف القرءات السبع ص ، ويراجع 71سورة املائدة  ) 6

      ".    حسب"بفعل الظن  وهو
    .  118شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 7
   ".ال"يف الم " أنْ"دغام نون إجواز  "أال يسجدوا: "قوله والشاهد فيها ،24،25النمل  سورة ) 8
   ".ال"يف الم " أنْ"دغام نون إجواز  "أال نتوكل: "قوله والشاهد فيها ،15إبراهيم  سورة ) 9

  . 144ص التحفة اآلجروميةسائل التحقيقية يف بيان م ) 10
  . 398، ويراجع قول الزخمشري يف املفصل ص 145الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 11
  .  2/469ل دالكواكب الدرية لأله، حتقيق هارون، و3/5كتاب سيبويه يراجع  ) 12
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األلف والنون، فحذفت األلف : فحذفت اهلمزة ختفيفا، فالتقى ساكنان" أنْ"و" ال"إىل أا مركبة من 
مل توجد قرينة اليت تفيد تأبيد النفي ما" أن" طفيش معىنأيبني  كما ،)1(»، وقيل أا بسيطة"لن"فصار 

أقوى من النفي بباقي  احرف نصب ونفي واستقبال وتأكيد مبعىن أن النفي  ولَن« :بدلبل قوله
 ،)2(﴾ض حتٰى يأْذَنَ لي أَبِي ح الْأَر فَلَن أَبر ﴿ :يد مثليد مامل تكن قرينة على عدم التأبتأباحلروف، و

  .)4(»، فإن  حىت واليوم قرينتان)3(﴾ فَلَن أُكَلّم الْيوم إِنِسيا ﴿ ،)2(﴾أَبِي
  "نْإذَ:"ـب النصب /3

حرف نصب  نْوإِذَ« :قولهومن ذلك طفيش أ هايبين "إذن" ع بـاملضارنواصب الفعل  حمتوىإن     
على كتابة  يذكر أمحد بن آقد الصنهاجي فائدة تربوية للنشء ،)5(»واستقبال وجواب وجزاء غالبا

" لن"و" أنْ"ألا مثل ؛باأللف" إذن"يكتب  نم يد أكوي شتهى أنْأ« :مستدال بقول العلماء "إذن"
أمحد بن ، وهي تفيد اجلواب واجلزاء، ومن شروط عملها ما أمجله )6(»وال يدخل التنوين يف احلرف

ويشترط يف نصبها املضارع تصديرها، واستقباله « :ومن ذلك قوله :هلا مع االستشهادآقد الصنهاجي 
    :)7(م حنوسواتصاهلا وانفصاهلا بالقَ
  .)8(» يبِاملش لِبقَ نم لَفْالطِّ يبشت***     بٍرحبِ مهيمراهللا نو نْذَإِ               

الفصل  الىت تكمن يف اليت أضافها ابن عصفور" إذن"وينبه أبو القاسم الغرداوي على شروط عمل 
  : )10(وقد نظم بعضهم«: بدليل قوله )9(بالظرف أو اجلار وارور

                اعا أَذَإِ نْذَإِ لْمتـــتأَ كا لًو  *** وسقَبت فلًعا بعدها مسقْتالًب  
                وذَاحا أَذَإِ رعلْمتنْا أَه فْتا بِلَّإِ ***  ا لَـصلْحأَ فنِ وأَ اٍءدالَــبِ و  
       افْوظَبِ لْصرأَ فو مجورٍر ى لَع  *** يِأْر ن ابعورِفُص ريسِئ الن11(» الب(.   

                                                 
  .  120شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 1
   ".حىت"ال تدل على التأبيد لوجود القرينة " لن: "فـ" لن نربح: "قوله والشاهد فيها ،80يوسف  سورة ) 2
    ".اليوم"ال تدل على التأبيد لوجود القرينة " لن"فـ  "لن أكلم اليوم: "قوله والشاهد فيها ،25مرمي سورة ) 3
  . 146ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 4
  . 148ص اآلجرومية سائل التحقيقية يف بيان التحفةم ) 5
  . 3/461، ويراجع القولة يف مهع اهلوامع 150الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 6
، واملعجم املفصل يف شواهد 4/106، واملقاصد النحوية 4/70، والدرر 94ص  يف ملحق ديوانه األنصاريالبيت من الوافر، وهو حلسان بن ثابت  ) 7

الفعل املضارع مع الفصل بينمها " إذن"فقد نصبت " إذن واهللا نرميهم حبرب: "، والشاهد فيه قوله554/ 3مشوين ، وشرح األ1/132النحو الشعرية 
     ".  إذن"النافية ال يبطل عمل " ال"بالقسم، والفصل بـ

  . 147الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 8
  .  1/261يراجع املقرب) 9

  .  2/469الكواكب الدرية لألهل مل أقف على قائلها، يراجع  ) 10
  .  120شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 11
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  "كي:"ـ ب النصب /4
بالقرآن هلا ل ابن شعيب مستشهدا وقي، املصدرية"كي"ع بـنواصب الفعل املضار حمتوىعن و      

 :، مثاهلا قوله تعاىل"كَي"والرابع « :بقول الصباغ بدليل قولهعليها الكرمي ومستدال 
﴿كَي قَرا تهني2(»معناها العلة: الصباغ، قال )1(﴾ع( .  
       بأن مضمرة نواصب الفعل املضارع/ ب
معددا إياها  املزمري ل ابن أبوقيبأن مضمرة  املضارع نواصب الفعلالقسم الثاين من  حمتوىعن و 

  :)3(بقوله
    . . . . . . .. . . . .   ***  الَوكَ ملَ يام اجلُحأَ ياَ وديخ  
  افَطْاللُّ تقْزِر ومث أَ اوِوالْ وِأَ  *** ا فَالْبِ اباجلوو ىتح ذاككَ

 وهي مكسورة، ومتيم والَم كَي«: قولهدليل ومعناها ويعلل تسميتها ب" كي"طفيش حركة الم أيبني 
اجلارة سواء " كي"كثريا مع أن معناها ومعىن " كي"ألا الم تدخل على  ؛"كي"تفتحها، مسيت الم 

" وكي"« :قولهومن ذلك املصدرية واحلرفية : ويعدد أبو القاسم الغرداوي قسميها ،)4(»وهو التعليل
املضمرة، " أنْ: "مصدرية، وهي الناصبة بنفسها، وجارة وهي اليت تنصب بـ: وهي على قسمني
تعين أا املصدرية؛ ألن حرف اجلر ال يدخل على مثله، فتؤول مبصدر هي " الالم" ومىت دخل عليها

، )5(﴾الْمؤمنِني حرج علَى يكُونَ لَا لكَي﴿ :وما يليها، ومصدرها جمرور بالم التعليل إما ظاهرة حنو
 )6(﴾منكُم الْأَغْنِياِء بين دولَةً يكُونَ لَا كَي﴿ :أي لعدم كون احلرج على املؤمنني أو مقدرة، حنو

: ، حنو"ال"و" الالم" ننه دولة، فالالم مقدرة، وتكون جمردة موالتقدير لعدم كو
﴿كَي قَرا تهنيلَا عنَ وزحواجلحود معناه « :بقوله هايفسركما ، )8(»أي لقرور عينها )7(﴾ت

أي الم تأكيد اجلحود، أو الم مقام اجلحود، « :قولهدليل عملها بشروط يش فطأ ذكروي ،)9(»النفي
الداخلتني على الكون الناقص املاضي " مل"أو " ما"فإن هذا الالم تستعمل بعد النفي  بـ

                                                 
  ". تقر"النصب يف الفعل املضارع " كي"حيث عملت " كي تقر: "، والشاهد يف اآلية قوله13سورة القصص  ) 1
  . 75حقائق على اآلجرومية ص  ) 2
  . 43، وكفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص 128ـ   124ص  ألجروم مقدم العي املصروم على نظم ابن أبيراجع  ) 3
  . 150ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 4
تعين أا املصدرية؛ ألن حرف اجلر ال يدخل على مثله، " كي"الالم حرف جر، وهي ظاهرة و" لكي:"، والشاهد فيها قوله37سورة األحزاب  ) 5

  . مضمرة" أن:"دها بـوينصب الفعل بع
  .الالم فيها مقدرة والتقدير لعدم كونه دولة" كي"، والشاهد فيها 7سورة احلشر ) 6
  ". ال"جمردة من الالم و " كي"حيث جاءت " كي تقر: "، والشاهد فيها قوله40سورة طه  ) 7
  .  121شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 8
  .  122الغرداوي ص أليب القاسم شرح اآلجرومية  ) 9
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" أنْ: "والنصب بـ«: قولهومن ذلك ويبني البجائي عامل نصب املضارع بعدها  ،)1(»واملضارع
ما كان زيد «: ، وميثل هلا الصباغ بقوله)2(»ابعدها ال ا، وإضمارها واجب، وال جيوز إظهاره

  .)4(»)3(﴾ ما كَانَ اللَّـه ليذَر﴿ :، وكقولهليفعلَ
وهي « :بقوله طفيش داللتهاأيذكر  "حىت"بعد "أن"ع بـ نواصب الفعل املضار حمتوىعن و    

فمن شرط  "حىت"أما «: قولهومن ذلك ، ويبني البجائي شروط عملها )5(»حرف نصب وغاية
حتٰى تفيَء ﴿ :، قال اهللا تعاىلزيد يأيتَ ا منتظرون حىتإن :حنو ،ن تدخل على فعل مستقبلالنصب ا أ

وهي على أربعة  وحىت« :قولهدليل أبو القاسم الغرداوي أقسامها ب عددوي ،)7(»)6(﴾اللَّـه  إِلَٰى أَمرِ
، وجاره لالسم )8(﴾ موسٰىجِع إِلَينا  حتٰى ير﴿  :ناصية للمضارع، ومعناها اجلر، حنو :أربعة أقسام

قَدم احلجاج حىت املشاةُ، وأكلت السمكةَ : ، وعاطفة للبعض على الكل، حنو)9(﴾حنيٍ حتٰى﴿: حنو
  .11(»)10(﴾ حتٰى عفَوا ﴿ :حىت رأسها، وابتدائية، حنو

ويبينها حممد بن بادي " الفاء"الذكر مع اجلواب بـ وأما اجلواب بالواو فيتخذ نفس األشياء املسلوفة 
  :)14(بييت من النظم مع إضافة الترجي يقول صاحبه )13(مع حممد باي بلعامل )12(الكنيت

  تمن وارج كَذاك النفْي قَد كَمال***  مر واْنه وادع وسلْ واعرض حلضهم            
  :)17( للواو بعد النهي بقول الشاعر )16(وأبو القاسم الغرداوي )15(وميثل أمحد بن آقد الصنهاجي

                                                 
  . 152صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
   . 280شرح اآلجرومية للبجائي ص  ) 2
  .  بالكون الناقصمضمرة بعد الم اجلحود وسبقت " أن"و " يذر"، حيث نصب الفعل "ليذر: "، والشاهد يف اآلية قوله179سورة آل عمران  ) 3
  . 109ص  الصباغية يف شرح اجلروميةالدرر  ) 4
  . 152صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 5
  . يدل على املستقبل"تفيء "ناصبة ألن الفعل " حىت: "فـ" حىت تفئ: "، والشاهد فيها قوله14سورة احلجرات  ) 6
  . 280شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 7
  . مضمرة بعد حىت" أن"ألنه يدل على املستقل والناصب له " يرجع" فقد نصب الفعل املضارع" حىت يرجع: "، والشاهد فيها قوله91سورة طه  ) 8
  ". حني"حرف جر لالسم " حىت حني"، والشاهد فيها 35سورة يوسف  ) 9

  . الفعل بعدها ليس مستقبالابتدائية وليست ناصبة ألن " حىت: "، والشاهد فيها قوله95سورة األعراف ) 10
  . 122شرح اآلجرومية للغرداوي ص  )11
  . 129يراجع مقدم العي املصروم على نظم ابن أب ألجروم ص  )12
  . 45يراجع كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم ص  )13
من الشواهد املشهورة يف نصب الفعل املضارع بأن مضمرة بعد تلك األشياء التسعة املذكورة، وهو غري منسوب لقائل يف كتب النحو  البيت )14

  . 67ومصنفاته، يراجع شرح الكفراوي ملقدمة اآلجورمية ص 
  . 157يف شرح اجلرومية ص  يراجع الفتوح القيومية  )15
  . 125الغرداوي ص  شرح اآلجرومية أليب القااسم يراجع  )16
  .مضمرة بعد واو املعية بعد النهي" أن"فعل مضارع منصوب بـ" تأيت: "، والشاهد فيه قوله404يف ديوانه ص  البيت أليب األسود األدؤيل )17
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                     لْقٍ وتخ نع هنأْالَ تتي لَثْمه   *** عار لَعيا فَذَإِ كلْعت عظيم  
أو"ا احلرف أم "فينأو مبعىن " إىل أَنْ"ويبني البجائي معناها وتنصب إذا كانت مبعىن " أن"ب بإضمار ص
  :)1(ببيت من الشعر هلا الغرداويأبو القاسم ويستشهد " إلَّا أَنْ"

                    كُونا غَذَإِ تاةَ قَوفَت تزها أَ ***   مٍموبكُع تركَسو تستقايم  
، حنو أللزمنك أَو تقضينِي حقي، أي إىل "إىل"أي إلَّا أنْ تستقيم، وتكون مبعىن «: ويعقب عليه بقوله

ما قبلها ينقضي دفعة " إال"أنَّ اليت مبعىن " إىل"، واليت ميعىن"إال"أنْ تقضينِي حقي، والفرق بني اليت ميعىن
  .)2(»ما قبلها يتفضي شيئا فشيئا" إىل"واحدة، واليت مبعىن 

  اجلوازم...

مسيت « :هقولا ومن ذلك يعلل اطفيش سبب تسميتها  عالفعل املضار جوازم حمتوى عنو    
مل يقعد : ألا جتزم احلركة بل السكون املتقدم على دخول العامل أو احلرف أي تقطعه حنو ؛جوازم

  .)3(»ومل يدع ومل يقعدا

  لفعل واحد اجلوازم/ 1

 أبو يعلى هاددجازم لفعل واحد، وجازم لفعلني وقد ع: على قسمني لفعل واحد اجلوازم     
، وقال )4(»، وال يف النهي والدعاءعاءوالد رِوالم األم، امولَ، ملَ« :قولهومن ذلك الشريف التلمساين 

لنفي  "ملاَّ"لنفي املاضي املنقطع عن زمان احلال، و "مل"ـ ف«: "املََّ"و " لَم"وقال أيضا يف الفرق بني 
املاضي املتصل بزمان احلال وهي مركبة مويف حديث أيب القاسم الغرداوي عن  .)5(»"ما"و" مل" ن

وتدخل عليهما مهزة االستفهام اليت تفيد التقرير، «: هقولومن ذلك " ملا"و" مل"دخول اهلمزة على 
آمنوا أَن  للَّذين يأْن أَلَم﴿ ،)6(﴾صدركلَك  نشرح أَلَم ﴿: حنو" أمل وأملا:"وإليه أشار املصنف بقوله

كْرِ اللَّـهذل مهقُلُوب عشخ8( ، قال الشاعر)7(﴾ت(:  
                                                 

" أن:"بـ" تستقيم"ع نصب الفعل املضار" أو تستقيم: "، حتقيق هارون، والشاهد فيه قوله3/48من الوافر لزياد األعجم يف كتاب سيبويه  البيت )1
  ".إال"اليت مبعىن " أو"مضمرة بعد 

   .125شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص   )2
  . 156ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 3
  . 76الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  )4
  . 76ص املرجع السابق ) 5
  ". نشرح"حرف حزم للفعل املضارع " مل"مهزة االستفهام اليت تفيد التقرير، و" مل"دخلت على " أمل نشرح :"، والشاهد فيها قوله01سورة الشرح  ) 6
  . وعالمة جزمه حذف حرف العلة" مل"بـ" يان"حيث جزم الفعل " مل يان:"، والشاهد فيها قوله16سورة احلديد  ) 7
فقد " أملا تعرفوا: "، والشاهد فيه قوله2/988، واملعجم املفصل يف شواهد النحو الشعرية 271وهو لعمرو بن كلثوم يف ديوانه الشطر من الوافر   ) 8

  لالستفهام التقريري أي أمل تعرفوا منا إىل اآلن اجلد يف احلرب عرفانا يقينا؟ أي قد علمتم ذلك فلم تتعرضوا؟" ملا"جاءت اهلمزة الداخلة على 
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  .)1(»أَلَما تعرِفُوا منا الْيقينا . .. .  . . ..  .. ... *** 
 نكان م الطلب إنْ« :االستشهاد بدليل قولهمع وضح البجائي الفرق بني الم األمر والدعاء يو     

كان طلب  ، وإنْ)2(﴾لينفق ذُو سعة من سعته﴿: األعلى إىل األدىن فيقال له أمر، حنو قوله تعاىل
  .)4(»)3(﴾ربك علَينا ليقْضِ ﴿ :الفعل من األدىن إىل األعلى فيقال فيه دعاء، حنو قوله تعاىل

 :ستشهد الصباغ بدليل قولهفهي اليت يطلب ا ترك الفعل، وي  اليت تفيد النهي والدعاء "ال"وأما 
 :، والدعاء ومثاهلا قوله تعاىل)5( ﴾ولَا تجهر بِصلَاتك ولَا تخافت بِها ﴿: النهي ومثاهلا قوله تعاىل«
﴿لَوا تحلْم لَعيا إِنص7(»)6( ﴾ار( .  
  اجلوازم لفعلني/ 2

وإذْما، ومىت،  ،امه، ومن، وما، ومنْإِ :فعلني هي من اجلوازم اليت جتزم القسم الثاين حمتوى إن  
، والثاين اشرطمنها   ، ويسمى األول)8(يف الشعر خاصة نْذَوإِوإياَّنَ، وأَين، وأَنى، وحيثُما، وكَيفَما، 

تكون لغري  غالبها أنْ "ما" و« :قولهدليل ب"ما"و" من"طفيش يف الفرق بنيأويقول  جوابه وجزاؤه،
العاقل، وقد تكون له وحده أو مع غريه و"نما  الصنصاجي أنَّ بن آقدأمحد بني يو ،)9(»عكسها "م

ل ابن وقي، و )10(»فهي حرف باتفاق "إِنْ"وكلها أمساء إال « :بدليل قوله "نْإِ" جيزم فعلني أمساء إالَّ
��:  )11(بقول ابن مالكهلما مستشهدا  "أنْ"و " إذما"شعيب يف شأن حرفية 

 . . . .وحذْإِ رفا  م *** نْإِكَو وباقي األدوأَ اتسام  
أمساء غري ظروف وهي من، وما، ومهما، وأي، : أن األمساء على قسمني ويبني أبو القاسم الغرداوي

ظروف زمان، وظروف مكان، فظروف الزمان مىت، : وكَيفَها، وأمساء ظروف، وتنقسم إىل قسمني
  . )12(»وأيان، وأنى، وظروف املكان أين، وحيثما

                                                 
  . 127شرح اآلجرومية أليب االسم الغرداوي ص ) 1
  . فالالم يف الفعل جتزم املضارع وتفيد اإللزام؛ ألنه من األعلى إىل األدىن" لينفق: "، والشاهد فيها قوله7سورة الطالق  ) 2
  . الالم تفيد الدعاء، ألنه من األدىن إىل األعلى" ليقض: "، والشاهد فيها قوله77سورة الزخرف  ) 3
  .  296شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 4
نافية والفعالن بعدها جمزومان ا والغرض منهما اإللزام ألن الطلب " ال"فاحلرف " ال ختافت"و " الجتهر: "، والشاهد فيها قوله110سورة اإلسراء  ) 5

  . من األعلى إىل األدىن
  . ألنه صادر من األدىن إىل األعلى: وداللته الدعاء" حتمل"ناهية جازمة للفعل " ال" "ال حتمل: "، والشاهد فيها قوله286سورة البقرة  ) 6
  .114الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 7
  . وما بعدها 298شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص ، و76، والدرة النحوية ص 10ية ص منت اآلجروميراجع  ) 8
  . 163صميةسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروم ) 9

  . 164الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 10
   . 81، وحقائق على اآلجرومية ص 491شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  يراجع ) 11
  . 128شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 12
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  : )1(يف الشعر مستدال بقوله "إذا"املزمري جزم  ابن أب صرحيو
  اذَاملأخ رِادفَ رِثْا يف النلَ رِعيف الش ***  وإِذَا  . . . . . . . . . .                

   باب املرفوعات من األمساء/5
املرفوعات من األمساء ال تأيت إال مرفوعة بسبب العامل الذي جيلب إليها الرفع، وقال  حمتوى إن     

، )2(»ه ال ميكن خلو كالم من مرفوعد، ومعىن كوا عمدا أنألا عموقدم املرفوعات « :ابن احلاج
علل ي، و)4(، وآخرون إىل سبعة)3(مها بعضهم إىل مخسة أضربوتباينت آراء النحاة يف عددها، وقس

قَصاحب اللباب تدواجلملة املفيدة تتم باملرفوع وال منصوب معه وال «: على عناصر اجلملة اهم
  . )5(»ا إال ومعه مرفوع لفظا أو تقديراجتد منصوبا وال جمرورجمرور، وال 

وتندرج ضمن أبواب  لماء اجلزائريني تأخذ مكانة هامةلعدى اواملرفوعات يف شروح اآلجرومية ل
  . وفصول مما يقتضيه الشرح والنظم

  باب الفاعل  /6
 وحده ويتشكل من مباحث عديدة،الثاين يف اجلملة الفعلية،  الركنميثل باب الفاعل  حمتوىإن      
أو ما جرى جمراه ، كل اسم أو ما هو يف تقديره أسند إليه فعل«: التلمساين الشريفأيب يعلى عند 

ويعلل أبو القاسم الغرداوي سبب تسمية  .)8(طفيشأ، و)7(البجائيعند  يراجع مثلهو ،)6(»همقدما علي
م كْوح ،)9(»الفاعل فاعال ألنه هو الذي فعل الفعلوسمي « :تسمية الفاعل ذا االسم بدليل قوله

، وذا االجتاه يكون الصباغ على اجتاه ما ورد )10(ل يرفعهعيقع بعد ف الفاعل يف الدرر الصباغية أنْ
لفاعل وتأخري  اميون تقدزوجالذين ي )12(، وقد خالف مذهب الكوفيني)11(يف مجلة كتب العربية

                                                 
  . 48، وكفاية املنهوم نظم على اللؤلؤ املنظوم ص 139مقدم العي املصروم ص  يراجع ) 1
  . 66حاشية العالمة ابن احلاج على شرح منت اآلجرومية ص  ) 2
  . 1/24يراجع اللمع يف العربية  ) 3
  .  11يراجع منت اآلجرومية ص  ) 4
  .  1/124اللباب يف علل البناء واإلعراب  ) 5
  . 82 الدرة النحوية ص ) 6
  . 312ويراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 7
   . 177ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ) 8
  . 133شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 9

  .  119يراجع الدرر الصباغية ص  ) 10
  . 199يراجع شرح قطر الندى ص  ) 11
  . 204يراجع حماضرات يف علم النحو ص  ) 12
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يف ": جاء"و ".مبتدأ: "وإمنا زيد ؛ليس بصحيح "جاء"ـ فاعل ب": زيد" "زيد جاَء"الفعل، فيقولون يف 
  :)2(قول ابن مالكبعامل الرفع للفاعل الفعل  أنَّعلى ويستدل ابن شعيب  ،)1(»حمل خرب املبتدإ

  ىتفَالْ معنِ ههجو اًرينِم ديز  ***  ى تأَ يوعفُرمي كَذالَّ لُاعفَالْ                    
فاعل  ":الفىت"، و"أتى"ـفاعل ب ":زيد"ـ ف«: قولهومن ذلك ويقف على موطن الشاهد يف البيت 

  . )3(»"معنِ: "ـب
: قولهدليل ويعرفهما أبو القاسم الغرداوي ب ظاهر ومضمرإىل ينقسم فهو  توى الفاعلحمل اتباعاو      

واملضمر ما دل على مسماه بقيد التكلم واخلطاب فالظاهر ما دل بلفظة وإعرابه على معناه، «
  :)5(يف منظومته املزمري قد ذكرمها ابن أبو  ،)4(»والغيبة

                    وظاهار أْيتي ويأتي مضمكَ ***  ا رطَاصاد زيد واشترياأ تفَرع  
  .)6(بلعامل حممد بايويراجع مثله عند 

ما : املنفصل اثنا عشر حنو واملُضمر« :قولهومن ذلك  هلا الضمائر املنفصلة مع التمثيلطفيش أويعدد 
وما قام إال أنتما، وما قام إال أنتم، قام إالّ أنا، وما قام إال حنن، وما قام إال أنت ،وما قام إال أنت ،

وما قام إال إننت، وما قام إال هو، وما قام إال هي، وما قام إال مها، وما قام إال هم، وما قام إال 
ثالثة عشر واملتصل « :الضمائر املتصلة بقوله يعددكما .)7(»هنكلقَو وحن :تبربضم التاء  ض

موضوع للمتكلم ومن معه، واستعماله للمتكلم وحده جماز، وقيل   وضربناللمتكلم مذكرا أو مؤنثا، 
موضوع له أيضا، وبين لشبهه باحلرف يف الوضع على حرفني، إذ هو معترب على الصحيح؛ ولو كان 

  .)8( »... ثانيهما حرف العلة، ولشبهه باحلرف يف املعىن
للمحتوى يتعرض أمحد بن آقد الصنهاجي إىل اختالف العلماء حول أصالة الفاعل أم واتباعا     

؛ )9(الفاعل أصل واملبتدأ فرع عنه وعزي للخليل: فقيل اختلف يف أصل املرفوعات«: يل قولهاملبتدإ بدل
 ؛ ووجهه أنَّ عامله لفظي وهو أقوى من عامل املبتدإ املعنوي، وأنه إمنا رفع  للفرق بينه وبني)9(للخليل

املفعول، وليس املبتدأ كذلك، واألصل يف اإلعراب أنْ يكون للفرق بني املعاين، وقيل املبتدأ هو  وبني
                                                 

  .  120الدرر الصباغية  يف شرح اجلرومية ص  ) 1
   .   157يراجع ألفية ابن مالك ص  ) 2
  .   86حقائق على اآلجرومية ص  ) 3
  . 134شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
   .  144يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 5
  .127ص املنظومات اللغوية يف اجلزائر إحصاء وتصنيف وحتليلو ،58وكفاية املنهوم ص  ،49لقيوم ص خمطوط عون ا يراجع ) 6
  . 184ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 7
  . 184،185ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 8
  .، حتقيق هارون126/ 2الكتاب يراجع  ) 9
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، ووجهه بأنه مبدوء به يف الكالم، وأنه اليزول عن )1(األصل، والفاعل فرع عنه و عزي لسيبويه
، والفاعل معمول ال غري، والفاعل تزول فاعليته إذا تقَدم ، وأنه عامل ومعمول ،كونه مبتدأً وإنْ تأخر

وقيل كالمها أصالن وليس أحدمها مبحمول على اآلخر، وال فرع عنه . ورجح هذا القول ابن اخلباز
يف الفريدة  حيت " س"، وإىل هذا اخلالف  أشار )2(وعزي لألخفش وابن السراج واختاره الرضي

  :                 )3(قال
 لَفُوا فيما لَهتاخأصيلُ  ولُ***   التفَاع أٌ أَودتبلْ مفْعِ  هيفِ الر  

 . )4(»كُلٌّ أَصلُ  من ثَم قالَ لبعض***    لُو اه يجباجتوجــه كُلٍّ        

  باب نائب الفاعل/7
املفعول الذي مصطلح  )5(ف التلمساينيالشر أبو يعلى عليه يطلق باب نائب الفاعل حمتوى إن     

من ذلك وطفيش مصطلحني متقاربني أكما يطلق عليه  ،)6(البجائيويراجع مثله عند  ،يسم فاعله
 ،)7(»ويسمى أيضا  مفعوال مل يسم  فاعله، ومفعوال ملا مل يسم فاعله، وما واقعة على الفعل« :قوله

ويراجع مثله  ،)9(»مقامههو  قيمفاعله وأُ فذكل مفعول ح« :حبد ابن احلاجب )8(لبجائيا هويعرف
" املبين للمفعول"ويعلل أبو القاسم الغرداوي استحسان عبارة . )10(ف التلمساينيالشر أيب يعلىعند 
الفعل اهول الفاعل، والفعل املبين للمفعول، وعبارة املبين للمفعول أوىل؛ : وفعله يقال له«: بقوله

ـ فالفاعل هو اهللا ، )11(﴾وقُضي الْأَمر﴿ :حنو ألنه قد يوجد الفعل املبين للمفعول وفاعله معلوم
على  عل إالايقال يف هذا ومثله جمهول الف وهو معلوم عند كل واحد، والجيوز أنْ ـ سبحانه وتعاىل

  .)12(»جهة ااز

                                                 
   .، حتقيق هارون126/ 2الكتاب " فهو مسند ومسند إليه األول، واملبين ما بعده عليهفاملبتدأ : "قوله ) 1
   .178/ 1شرح الرضي على الكافية   يراجع ) 2
   .66للسيوطي يف فريدته األلفية النحوية مل أعثر عليها، يراجع حاشية ابن احلاج على شرح منت األجرومية ص البيتان ) 3
   . 175،176شرح اجلرومية صيومية يف الفتوح الق ) 4
  . 83يراجع الدرة النحوية ص  ) 5
  . 323يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 6
  . 190ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 7
  . 323يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 8
  . 333الكافية ضمن اموع الكامل للمتون ص  ) 9

  . 83يراجع الدرة النحوية ص  ) 10
فعل مبين للمفعول أحسن من عبارة املبين للمجهول، ألنه قد يوجد الفعل املبين للمفعول وفاعله " قضي: "، والشاهد فيها قوله210سورة البقرة  ) 11

    . معلوم كما يف هذه اآلية
  .  138شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 12
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من الفاعل ليقوم مقامه املفعول به و الصباغ بواعث حذف باب نائب الفاعل يذكر ويف حمتوى     
ف من أجلها الفاعل ويقوم املفعول مقامه، وقد نظمها أبو ذَحاألسباب اليت ي أنَّ واعلم«: قولهذلك 

  : )1(حيان ـ  رمحه اهللا ـ فقال
وفُذْحه لْلخوإِالَْ و فامِـهب   *** الْووزن والتقريِح إِالْوامِظَع  
 الْومِلْع اجلَوالْ و لِهاخصارِت   *** والسعِج اقِفَوِالْو ارِـيثإِالْو  

  أو سب زيد، أو قُتلَ زيد ـ يرمحه اهللا ـ أي من النيابة املعنوية الستر  ،األمري لَقُت: ومثال اخلوف
.  

  : )2(سرِق املتاع، ومثال الوزن قول الشاعر: على الفاعل خوفا منه أو خوفا عليه، ومثال اإلام قولك
     قْلِّعتها عرضا وقَلِّعت رغَ   *** ا لًجرِيي ولِّعأُ قخذَ ىرلك الرلُج  

قال رسول اهللا صلى : طُعن عمر، وقُتلَ احلسن ـ رضي اهللا عنهما ـ ومثال التعظيم: ومثال التحقري
: قوله تعاىل العلم بهومثال ، )3(﴾اتوراذُقَالْ هذه نم يٍءشبِ مكُنم يلتاب نم﴿ :اهللا عليه وسلم

نبئت بكذا إذا مل تعرف من نبأك، مثال : "،  مثال اجلهل به قولك)4(﴾وخلق الْإِنسانُ ضعيفًا﴿
، ومثال السجع قول )5(﴾ومن عاقَب بِمثْلِ ما عوقب بِه ثُم بغى علَيه﴿: االختصار قوله تعاىل
موافقة املسبوق السابق كقول : ، والوفاق أي)6("اللٌهإ عم، وساللٌه علَما طَ: "احلريري يف املقامات

   . )7(»عبِد اهللا تعاىل: ، واإليثارهترريس تدمه حسريت تطاب نم: كقول بعض الفصحاء
  فصار مرفوعا«: قولهدليل أمحد بن آقد الصنهاجي أحكامه بيبني  باب نائب الفاعل ويف حمتوى    

كان منفصال، وامتنع تقدميه  كان فضلة، ومتصال بالفعل بعد أنْ كان منصوبا، وعمدة بعد أنْ نْبعد أَ
، )8(»دنه تبرِض: الفعل حنو ثَمؤنثا أنِّاملفعول ولوكان  ،التقدمي عليه كان جائز على الفعل بعد أنْ

للمجهول ينقص منه املبين « :قولهومن ذلك وينبه ابن شعيب على تعدية الفعل املبين للمجهول 
كان متعديا الثنني  ، فإنْمتعد صار غري "أكل"، و"بضر" :ـكان متعديا إىل واحد ك مفعول، فإنْ

                                                 
  . 2/184ارتشاف الضرب  ) 1
شر ح املعلقات ، و2/136، وبال نسبة يف أوضح املسالك 2/504، واملقاصد النحوية107البيت من البسيط، وهو لألعشى يف ديوانه ص    ) 2

به  حيث جاءت هذه األفعال الثالثة مبينة للمجهول بعد حذف الفاعل للعلم" علق"و " علقت"و" علقتها: "، والشاهد فيه قوله344وزين ص السبع للز
  . وهو اهللا سبحانه وتعاىل

  .  مبين للمفعول بضم أوله وكسر ما قبل آخره" ابتلى: "والشاهد يف احلديث قوله ،593، ص 1504، باب احلدود رقم موطأ مالك ) 3
  . مبين للمفعول وحذف الفاعل للعلم به" خلق:"، والشاهد فيه قوله28سورة النساء )  4
  . بين الفعل للمفعول بغرض االختصار" عوقب: "، والشاهد يف اآلية قوله60سورة احلج )  ) 5
  . 233مقامات احلريري املقامة الوسطية ص ) 6
  . 124، 123ة ص صباغيال الدرر ) 7
  .  183الفتوح القيومية ص  ) 8
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أنبأ "، و"أعلم" :ـكان متعديا لثالثة ك نْلواحد، وإِ ىتعد "كسا"و "أعطى"و "بحِس"و" ظن" :ـك
   .)1(»ثننيى التعد" 

ة صياغة الفعل املبين للمجهول بضم أوله يقطر املزمري ابن أبلم عي نائب الفاعلواتباعا حملتوى     
  :)2(بقولهكان مضارعا  نْوفتحه إِ كان ماضيا، نْإِآخره  مع كسر ما قبل

  قُبيلَ آخرِ الْمضي حتما ***  ا م رسكَو هنممضفَأولُ الْفعلِ اُ
، ففيه ثالث "باع"و" قال: "إلَّا أنْ يكون ثانيه ألفا حنو« :ثانيه ألف يقول فيه الصباغ كان الفعل وإنْ

   .)3(»"بوِع " و" قُوِلَ: "، والثالثة"بيِع " و" قيِلَ: "، والثانية"بِيع"، و" قيلَ: "لغات أحدمها 
  : )4(يف منظومتهو مضمرا، يقول نائب الفاعل يأيت ظاهرا  بلعامل أنَّحممد باي  د دحيو

وسم منه ظاها كَرــضا رب  *** زيد وعمو يف الْرى قَغَوغُ دلاب  
 ومضمر نحو نصرت بالصا ب  ***  وهو حيثٌد للصيحِح ـِسناب  

  باب املبتدإ واخلرب/8
  املبتدأ
دليل ب" املبتدإ"ويبني اطفيش رسم لفظة  أركان اجلملة االمسية، نركن أساسي ماملبتدإ  حمتوى إن    
به، فحذفت الباء ل، واأللف بدهلا، واألصل املبتدأ بألف أو مهزة وهي األص باب الُمبتدإِ« :قوله

ومن  ف التلمساينيالشر أبو يعلى فهرعيو ،)5(»فارتفع الضمري بعد انتصابه على نزع اجلار واستتر
ه، جعلته أول كالمك لتخرب عنه، معرى من العوامل يلكل اسم أو ما هو يف تأو املبتدأ«: ذلك قوله

 األصل يف املبتدإ د الصباغ أنَّيفيو. )7(أيب القاسم الغرداويويراجع مثله عند  ،)6(»اللفظية غري الزائدة
  .)8(يكون معرفة ليكون اإلخبار عنه أنْ املبتدإ

  :اجلزائريني قسمانلعلماء دى ايف شروح اآلجرومية ل واملبتدأ 

                                                 
  .  90حقائق على اآلجرومية ص  ) 1
   .130ص نظومات اللغوية يف اجلزائر إحصاء وتصنيف وحتليلاملو ،146، 145يراحع مقدم العي املصروم ص  ) 2
  .  124الدررالصباغية يف شرح اجلرومية ص )  3
   . 59كفاية املنهوم ص  يراحع ) 4
  . 198ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 5
  .  86الدرة النحوية ص  ) 6
  .  329ص  أليب القاسم الغرداوييراجع شرح اآلجرومية  ) 7
  . 128الصباغية ص  يراجع الدرر ) 8
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: عنه فاعل أو نائب عنه، ومنه يف الفتوح القيومية ما ورد يف قوله تعاىل ، وأغىنمبتدأ ال خرب له ـ 1 
﴿ باغأَر أَنت ني عتهعن اخلرب ال حمالة، وال  فالوصف يف اآلية مستغىن«: ، وعقب عليه)1(﴾آل

   .)2(»أو استفهامال إذا اعتمد على نفي جيوز هذا احلكم يف الوصف إ
  :)4(املزمري يف منظومته ابن أب ، ويقول )3(خرب ويكون ظاهرا ومضمرا ـ مبتدأ حيتاج إىل 2

وظاهرأْا يتي وأْيتي مضمقَالْف ***  ا رلُو يسقْتبح وهو فْمتىر  

مبتدأ  "هو"، ولفظة "القول"بلفظة ثَّل له البيت يشري الناظم إىل املبتدإ االسم الظاهر، ومعجز ففي 
  . ضمري منفصل يف حمل رفع

 "حممد"فلفظة  ،)5(»نارسولُ حممد« :قولهدليل ب الصنهاجي بن آقدأمحد بني يامسا صرحيا كما ويرد ـ 
  . مبتدأ وهو اسم صريح "حممد"

، )6(﴾لَّكُم خير تصوموا وأَنْ﴿:قوله تعاىل نمصدرا مؤوال ومنه ما ورد يف الدرة النحوية م ويأيت ـ
  . )7(ألنه يف تأويل صومكم خري لكم ؛مبتدأ، وهو مبرتلة االسم الصريح :﴾تصوموا أَنْـ ﴿ف

: وهي اثنا عشر«: قولهدليل ب الصباغ وحددها :عشر لفظاوهي اثنا  منفصالا ريضمـ ويكون 
للمخاطب، بعدها مسة اخل، وفاألوالن للمتكلم متكلم، وخماطب، وغائب،: وتنقسم إىل ثالثة أقسام

، وقد )8(»ألنه يصح االبتداء ا: ؟ قيل ما الدليل على أا منفصلة: قيل للغائب، فإنْالبواقي مسة اخلو
واألصل يف املبتدإ أن يكون معرفة؛ ليكون يف اإلخبار عنه فائدة، وعند  . وقد تقدمت يف باب الفاعل

 ،و حكمياأحقيقيا  ءعرا�ةيظفْاللَّ لِاموالع نِع« :قولهدليل طفيش للعوامل اللفظية فيخرجها بأتعرض 
الرفع جمرور  مبتدأ منوي :"حبسب" ،درهم وأ حبسبك زيد :فدخل املبتدأ ارور حبرف زائد حنو

ريد أذا إو ،الذي يكفيك درهم وأ الذي يكفيك زيد :يأ ،و درهمأ كافيك زيد :يأفظ بباء زائدة اللّ
  .)9(»فحسب خرب مقدم ،الدرهم بالكفايةو أاإلخبار عن زيد 

                                                 
  . وسد مسده" أنت"مبتدأ ال خرب له حيث أغىن عنه الضمري املنفصل " أراغب" "أراغب أنت: "، والشاهد فيها قوله46سورة مرمي  ) 1
  . 192، 191الفتوح القيومية ص  ) 2
  . 96يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 3
  . 148يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 4
  .  189الفتوح القيومية ص  ) 5
  ". تصوموا"والفعل املضارع" أن"املبتدأ مصدر مؤوال من " وأن تصومو: "، والشاهد يف اآلية قوله184سورة البقرة  ) 6
  . 142، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 86يراجع الدرة النحوية ص  ) 7
  .  63كفاية املنهوم ص، ويراجع 132صباغية ص الدرر ال ) 8
  . 202ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 9
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نكرة يذكر أبو يعلى الشريف التلمساين وأبو القاسم الغرداوي قد يكون  املبتدإ ويف حمتوى   
  :بشروط

: رجل عاقل خري من أمحق، ورجل مسلم خري من كافر، قال اهللا العظيم: لأن يكون موصوفا مث  /1
﴿لَوعبد مؤمن خير من مرِشامرأةٌ؟ أو : أو تتقدمه مهزة االستفهام مثل )1(﴾ك لٌ يف الدارِ أَمجأَر

  .ما أحد خير منك: يتقدمه حرف نفي مثل 
شر أَهر ذا نابٍ، وشئٌ جاَء بِك، أي ما أهر ذا نابٍ إال شر، وما : أو يكون فيه معىن احلصر مثل /2

  .جاَء بِك إال شيٌء
  . يف الدار رجلٌ ، وعندك عمرو: خربه ظرفا أو جمرورا بشرط أنْ يتقدما عليه مثل أو يكون /3
  .وسالم على املرسلني: أو يكون يف  معىن الدعاء مثل /4
: رجلٌ ملن قال: قولك: أو يكون جوابا لالستفهام وكأنه معتمد عليه وإنْ كان من كالم آخر حنو /5

  من يف الدار ؟
مثرةٌ خير من جرادة، ودينار خري من درهمٍ، فإذا وجد يف : أو يكون فيه معىن التفضيل مثل قوهلم /6

  . )2(النكرة شرط من هذه الشروط ابتدئ ا
   اخلرب
 فهرعيو الذي يسند إىل احملكوم عليه، مكْثاين للجملة االمسية، وهو احلُال الركنميثل اخلرب  حمتوى إن    

ي أ ،بوهأزيد قام  :وحنو ،ن جتيءأمرادي  :ويل حنوأو بالتأالصريح  ماالس وه رباخلَو« :طفيش بقولهأ
الشريف أيب يعلى  ويراجع مثله عند ،)3(»وزيد يف الدار ففي الدار مبرتلة اسم ،بوهأجميئك وقائم 

  :مذاهب شىت يف عامله ويذهب الشراح اجلزائريون ملنت اآلجرومية ،)4(التلمساين
ـ فمنهم م5( الرافع له املبتدأ ذهب إىل أنَّ ن( .  
ـ ومنهم م6( االبتداء الرافع له وللمبتدإ إىل أنَّ قرر ن( .  
ـ ومنهم م7( الرافع له االبتداء واملبتدأ معا ذهب إىل أنَّ ن( .  

                                                 
  . نكرة سوع االبتداء ا ألنه موصوف" لعبد مؤمن: "، والشاهد فيها قوله221سورة البقرة  ) 1
  .145شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص، و87الدرة النحوية ص يراجع  ) 2
  . 204ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 3
  . 87يراجع الدرة النحوية ص  ) 4
، 193مية ص ، والفتوح القيو131،  والدرر الصباغية ص 142أليب القاسم الغرداوي ص  ، وشرح اآلجرومية،87رة النحوية ص يراجع الد ) 5

   .، حتقيق هارون2/127وكتاب سيبويه 
  . 204ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةمو ،87وية ص يراجع الدرة النح ) 6
  .  2/49، واملقتضب 87يراجع الدرة النحوية ص  ) 7
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وأرجح قول مواملبتدأ هو الذي يطلب املبتدأإمنا يطلب ألن االبتداء  ؛الرافع للخرب املبتدأ ذهب أنَّ ن ،
  .اخلرب
اخلرب موافقا علماء التلمساين وأبو القاسم الغرداوي اخلرب حيصر أبو يعلى الشريف  ويف حمتوى     
  :)2(مجلة من الظرف أو اجلار وارور مفرد، ومجلة امسية أو فعلية، وشبه: يف ثالثة أنواع  )1(اللغة

عا، فيدخل عند البجائي ها باجلملة حىت ولو كان مثىن أو مجاخلرب املفرد ما ليس جبملة وال شبي /1
  . )3(الزيدون قائمون :حنو ، واموعالزيدان قائمان: حنو ، واملثىن زيد قائم: مفرد الواحد، حنو

مسية أو ة اند صاحب الدرة النحوية كل مجلة تصدرت باسم وأخرب عنه جبملاخلرب مجلة ويرد ع /2
ل الصباغ للخرب ثَّ، وم)5(زيد أبوه قائم: ، ومثال اخلرب مجلة امسية يف شرح اآلجرومية للبجائي)4(فعلية

 الصنهاجي بن آقدأمحد ينبه . )6(فعل وفاعل يف حمل خرب املبتدإ نية، زيد قام أبوه، وهي مفعلباجلملة ال
إذا كان مجلة امسية أو فعلية فال بد من رابط يربطها باملبتدإ ويكون ضمريا وهو األصل،  هأن الصنهاجي

،  )7(﴾خير ذَٰلك التقْوٰى ولباس﴿ :، ويغين عنه اسم اإلشارة كقوله تعاىل"زيد قام أبوه: "اء يفهلكا
  .)8(﴾ما الْقَارِعةُ الْقَارِعةُ ﴿ :وتكرار املبتدإ بلفظة حنو

  مجلةاخلرب شبه   /3

 )9(ظرف فيه اخلرب": عندك"ومبتدأ،  ":زيد"ـ وزيد عندك، فباجلار وارور وميثل ابن شعيب للخرب 
  :)10(مالكابن واستدل بقول 
                أَوخبظَوا بِررف أو حبرف جناوِ ***   رين معنأوِ نٍى كائ اسقَتر   

 ههجو زيد: بقوله أو أكثر وميثل له الصباغواخلرب قد يتعدد فيكون املبتدأ الواحد له خربان       
حسن خرب ثان مرفوع  ":منري"، وخرب أول للمبتدأ زيد مرفوع بالضمة الظاهرة ":حسن" :فـ منري

  :)1(، واستدل بقول ابن مالك)11(بالضمة الظاهرة
                                                 

  . 79ـ 77، وشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص 1/44يراجع املفصل يف صنعة اإلعراب  ) 1
  . 143، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 89، 88يراجع الدرة النحوية ص  ) 2
  . 343يراجع  شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 3
  . 89يراجع الدرة النحوية ص  ) 4
  . 344يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 5
  . 132يراجع الدرة الصباغية ص  ) 6
  . يعود على املبتدأ" ذلك"مجلة امسية والرابط فيها اسم اإلشارة " ذلك خري: "الشاهد فيها قوله، و26سورة األعراف  ) 7
ويراجع الفتوح  حيث أعيد املبتدأ بلفظة،" القارعة"مجلة امسية يف حمل رفع خرب، والرابط فيها " ما القارعة: "والشاهد فيها قوله ،1،2سورة القارعة ) 8

  .200القيومية ص 
  .  55، وخمطوط عون القيوم ص 98يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 9

   . 79يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  ) 10
  .  99، وحقائق على اآلجرومية ص 133يراجع الدرة النحوية ص  ) 11
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أَوخباثْوا بِرنأَ نِيو ثَكْأَبا ر  *** عن واحد مه ساةٌر شعار  
و أو جبمع عنه أ ،واإلخبار مبفرد عن مجع«: طفيشأمقام اإلخبار مبفرد عن مجع وعكسه يقول  ويف

اإلنسان : وغري ذلك حنو ،والناس قسمان ،الزيدون فرقة :حنو ،حدمها عنهاأو بأ ،حدمهاأبالتثنية عن 
  .)2(»مل يتحد نْ إِحتاد املعىن الالولدا سام وحام أقوام، : أنواع، وحنو

.  

  باب العوامل الداخلة على املبتدإ واخلرب/9.
وتزيل عمل االبتداء واملبتدإ عاملة  يهمااليت تدخل عل العوامل الداخلة على املبتدإ واخلرب ويف حمتوى    

أخواا،  نَّا، وإِوأخوا نَكاَ: وهي ثالثة أشياء« :قولهدليل الشريف التلمساين بأبو يعلى يعددها 
وظننا تعلى غرار غريه من  )4(مصطلح النواسخالصنهاجي بن آقد أمحد ويطلق عليها  ،)3(»وأخوا

وتسمى « :قولهومن ذلك الشريف التلمساين تسميتها بنواسخ االبتداء  أبو يعلى ، ويعلل)5(علماء اللغة
االبتداء أي عمل االبتداء فيه،  تدخل على املبتدإ فتنسخ عنه حكم بتداء؛ ألالثالثة نواسخ االهذه ا

  .)6(»وتصري هي العاملة فيه
 : وقد حظيت النواسخ عند الشراح اجلزائريني لآلجرومية باهتمام كبري على حنو ما يأيت    

  
   كان وأخواا /1

مها وقَد«: قولهدليل يعلل أبو القاسم الغرداوي تقدميها على أخواا بكان وأخواا  ويف حمتوى    
تعمل " ظن"وأخواا؛ ألا تعمل الرفع، و" ظن"مها علىاحلروف، وقدألا أفعال، واألفعال قبل 

  : )8(يف منظومتهاملزمري  ابن أُب ذكرهايو .)7(»النصب، والرفع عمدة فوجب تقدميه وتقدمي عامله
  احرِا بم عم سيلَ ارصى وحضأَ ***  ا حبصأَ اتب لَّى ظَسأمو انَكَ
مالَا ز مفَا أنك ا فَومئَــت  ***  ما دام وما منها تصرف كُاحام  

                                                                                                                                                            

«« 
   .  89يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  ) 1
  . 206،207ص فة اآلجروميةسائل التحقيقية يف بيان التحم ) 2
  . 90الدرة النحوية ص  ) 3
  . 204يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  . 126شرح قطر الندى ص  يراجع ) 5
  . 100يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ، و90الدرة النحوية ص  ) 6
   . 148شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص   ) 7
   . 155، 154مقدم العي املصروم ص  يراجع ) 8
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ت اخلرب تشبيها بصاملبتدأ تشبيها بالفاعل، ون تأا رفع طفيشأويبني الصباغ وأبوالغرداوي و
: املزمري وهي رط يف عمل األفعال األربعة األخرية السالفة الذكر يف نظم ابن أبت، ويش)1(باملفعول

الَ امزافَتوم فَكوئَ وماانام امأنْد تسبالداخلة على الفعل " ما"ه البجائي أنَّنبي، و)2(بنفي أو شبهه ق
 :ل قولهيطفيش سبب تسميتها بالناقصة بدلأ، ويعلل )3(بل ظرفية مصدريةليست بنافية " مادام"
حتياجها يتم الكالم ا مع مرفوعها كسائر األفعال ال ن هذه األفعال مسيت ناقصة ألنه الأوالتحقيق «
   .)4(»ىل خربإ

 "كان" علم أنَّاو: قولهومن ذلك  "كان"كان وأخواا يوضح الصباغ أقسام الفعل ويف حمتوى    
، "حضر"ر مبعىن سفَتامة، وناقصة، وزائدة، فالتامة هي اليت تكتفي مبرفوعها، وت: على ثالثة أقسام

 ،)5(﴾ميسرة إِلَٰى فَنظرةٌ عسرة ذُو كَانَ وإِن﴿ :التامة قوله تعاىل "كانَ"، مثال "وجد"، و"وقع"و
الناقصة فهي  أماَّمضمر تأويله فحكمه نظرة، أو فأمره نظرة،  نه خرب مبتدإأ مرفوع على "ٌنظرة: "ـفَ

ا هنا، وأم ا ال حتتاج إىل اسم وخرب، وأكثر ماتزاد يف التعجب كقولك ا الزائدةاملرادكان ما " :فإ
نها ما ال ، ويقسمها أبو القاسم الغرداوي من حيث التصرف إىل ثالثة أقسام م)6("ا زيد أحسن

يضاع منه املاضي واملضارع واألمر، واسم الفاعل واسم املفعول منها ما ، و"ليس"ينصرف أبدا وهو 
، ومنها ما وظل وبات وصار" أضحى"و" أصبح"و" أمسى"و" كان"وهو  واملصدر فيه خالف

    . )7(يتصرف تصرفا ناقصا وهي مازال وماانفك ومافتئ ومابرح وما دام
وقد نظمها  "صار"تأيت مبعىن  الاهناك أفع أَنَّ بلعاملحممد باي نبه كان وأخواا ي توىاتباعا حملو    

8(فقالاملزمري  حممد بن أب(:  
عشةٌر تعلُم لَثْم صَآ ***   اارض تحلَو لََآو ـحاار  
وراح واسقَ مثَّ حالَتعاد   *** رجع وارتداَـكذلك غَ د 

" مازال: "منها يعمل بشرط أنْ يتقدمها نفي أو ي أو دعاء وهيويذكر أبو القاسم الغرداوي قسما 
ط رفإما تامان، وما انفك وما فتئ وماَبرِح وما دام، وش" يزولُ"وال " يزيل"ال ماضي " يزال"ماضي 

                                                 
  �.221ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةمو ،149، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 134يراجع الدرر الصباغية ص  ) 1
  .  206يراجع الفتوح القيومية ص  ) 2
  .  353يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 3
  . 226ص التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةسائل م ) 4
  . واكتفت مبرفوعها ،"وجد"، و"وقع"، و"حضر"جاءت تامة مبعىن" كان: "، والشاهد فيها قوله280سورة البقرة  ) 5
  . 135، 134يراجع الدرر الصباغية ص  ) 6
   .  150، 149شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  يراجع ) 7
   .1/174، ويراجع ما فات اإلنصاف من مسائل اخلالف69كفاية املنهوم ص ، و74يق املختوم لرتهة احللوم ص الرح يراجع ) ) 8
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بدليل  مصدرية ظرفية" ما"طفيس سبب تسمية أويعلل  ،)1(أنْ تتقدمها ما الظرفية املصدرية" دام"عمل 
هذه مصدرية ظرفية، فسميت ظرفية لداللتها  "ما"زال، لكن وما: يف قوله" ما"فيه  وما دام« :قوله

على الظرفية الزمانية فيما بعدها، وقيل تدل على الزمان نيابة، ومسيت مصدرية لتأويل الفعل ا 
ال أجيء مادام زيد قائما، ال أجيء دوام زيد قائما، فدوام ظرف زمان نيابة أيضا : باملصدر، فأصل

كما . )2(»هذه" ما"ما ينوب عن ظرف الزمان، وإذا مل تتقدم  أصله مدة دوامه قائما، واملصدر كثريا
 أضحىو أصبحو أمسى: وبعض أخواا تأيت تامة وميثل هلا وقد يستشهد، وهي" كان"يبني أنَّ الفعل 

  .، واجلدول اآليت يبني ذلكبرحوما صارو باتو ظلو
   .�:رقم الغرداويالتامة من مصنف شرح اآلجرومية أليب القاسم " كان"جدول يبني أخوات 

  الصفحة  املثال أو الشاهد  الفعل
  أمسى
  أصبح

﴾   فَسبحانَ اللَّـه حني تمسونَ وحني تصبِحونَ ﴿
  . 17سورة الروم 

حني تدخلون يف املساء ـ وحني تدخلون يف : والتقدير
  .الصباح

154.  

  .154  أَضحينا، أي دخلنا يف وقت الضحى: حنو  أضحى
  .155، 154  النهار، أي دار ظلهظل   ظل
أما رسول اهللا ـ « قول عمر ـ رضي اهللا عنه ـ   بات

صلى اهللا عليه وسلم ـ فقد بات مبىن أي عرس ا، 
  .»وهو مبعىن نزل

  .155ـ 154

  .155  .صار األمر إليك، أي انتقل  صار
، 60﴾ سورة الكهف ح لَا أَبر لفَتاه موسٰىوإِذْ قَالَ ﴿   ما برح

أي ال أذهب.  
155.  

  . �:رقمدول قراءة يف اجل
وجاءت تامة واكفت مبرفوعها  "كان"إنَّ األفعال اليت ذكرها أبو القاسم الغرداوي من أخوات     

وتكون  "أصبح" الدخول يف وقت املساء، ووتكون  مبعىن" أمسى: "ويكون ذلك املرفوع فاعال وهي

                                                 
  .   152شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص يراجع  ) 1
  . 232ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 2
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مبعىن دام " ظل"وتكون مبعىن الدخول يف وقت الضحى، و" أضحى"مبعىن الدخول يف وقت الصباح، و
   .مبعىن ما ذهب" ما برح"مبعىن انتقل، و" صار"ظله، و

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يف يف مصنف الفتوح القيومية ، والتمثيل للبعض منها وأخواا ومعانيها "كان"جدول يتضمن .


:رقم ألمحد بن آقد الصنهاجي  اجلروميةشرح  .               
                                                                                  

  ص  و املثال املعىن  اللفظ
: اتصاف اخلرب عنه يف املاضي، وإمنا مع الدوام واالستمرار حنو  كان

كان الشيخ : نحوف نقطاعا مع اال، وإم﴾رحيما غَفُورا اللَّـه وكَانَ﴿
اشاب .  

205  

  206  .صاف املخرب عنه باخلرب يف املساءات  أمسى

  206  .صاف املخرب عنه باخلرب يف الصباحات  أصبح
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  206  .صاف املخرب عنه باخلرب يف الضحىات  أضحى
  206  .صاف املخرب عنه باخلرب يف النهارات  ظل
  206  .عنه باخلرب يف الليلصاف املخرب ات  بات
  206  .التحول واالنتقال  صار
  206  .نفي احلال عند اإلطالق والتجرد عن القرينةل  ليس

   مازال
  نفكوماا
   تئوماف
  برحوما

ما : حنو عنه باخلرب حسب ما يقتضيه احلال هذه األربعة ملالزمة املخرب
ومابرح نافعا،  فتئ العلمزال اجلود حمبوبا، وماانفك عبد اهللا منطلقا، وما

" كالنهي"أنْ يتقدمها نفي أو  شبهه  اجلهل مضرا، تعمل بشرط
  ".ال"بـ" الدعاء"و

206  

ال راحة ما دام االختالف موجودا، بشرط  :حنو وهي الستمرار اخلرب،  مادام
   .املصدرية الظرفية" ما "أنْ تسبق بـ 

206  

 

:رقم دولقراءة يف اجل .   

تفيد  فهيكوا أم الباب وتطرق إىل معناها " كان: "استهل أمحد بن آقد الصنهاجي شرحه بـ    
وتفيد اتصاف املخرب عنه " أمسى: "الدوام واالستمرار وكذا االنقطاع، كما تطرق إىل أخواا وهي

صاف تفيد ات" أضحى"تدل على اتصاف املخرب عنه باخلرب يف الصباح، و" أصبح"باخلرب يف املساء، و
تفيد اتصاف املخرب عنه " بات"تدل على اتصاف املخرب عنه ارا، و" ظل"املخرب عنه باخلرب ضحى، و

لنفي اإلطالق والتجرد عن القرينة ، دون أنْ " ليس"تفيد التحول واالنتقال، و" صار"باخلرب ليال، و
تفيد مالزمة املخرب عنه " مابرح"، و"مافتئ"و" ما انفك"، و"مازال"أما . يذكر أمثلة عليها ليسرها

ي باخلرب حسب ما يقتضيه احلال بشرط أن يتقدمها نفي أو مع التمثيل هلا، لعسرها على  دعاء أو
     . املصدرية الظرفية" ما "أن تسبق بـ  ومادام تفيد استمرارية اخلرب مع التمثيل هلا، بشرط. الطالب

   وأخواا نَِّإ /2
دخوهلا على «: قولهدليل ويبني اطفيش عملها ب ،املبتدإ واخلرب تدخل  على وأخواا نَّإِ حمتوى إن   
يف منظومته املزمري  وحصرها حممد بن أب، )1(»"كان"تدإ واخلرب، فعملت فيهما عكس عملاملب

  :)2(بقوله

                                                 
  . 236ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
   .167يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 2
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                    عانَكَ لُم كْعسه لَ  ***    نَّإ نَّأَلكلَ نيت لَولَّع نَّأَكَو  
  :)1( بلعامل هلذه احلروف يف منظومته بقولهحممد باي وميثل 

نِإِ ولُقُتي عالالْ نَّأَ معلْـم   *** خير من التالَّ لِاكُوذي يلْــم  
فَالْ نَّأَكَ لْقُولَ لَضثٌي لَولْع   *** عمرا شجلَ اعيقُ تدسسا  متلْق  

م، وترفع اخلرب تشبيها قدتنصب االسم تشبيها باملفعول امل الصباغية رالدر يفاإلعرايب وحكمها 
ومىت صح «: قولهدليل عند أيب القاسم الغرداوي يوضحها ب" نَّإِ"و نَّوالفرق بني أَ ،)2(بالفاعل املؤخر

  :)3(سبكها باملصدر هي وما يليه تفتح ومىت مل يصح تكسر، كما قال ابن مالك
  .)4(»رِساكْ اكى ذَومسدها ويف س*** صدر افْتح لسدّ موهمز إنَّ 

احلرفية عليها إال " ما"لها بدخول بطالن عم الصنهاجي بن آقد أمحددد حي وأخواا نَّإِ ويف حمتوى    
احلرفية بطل عملها لزوال اختصاصها  "ما":إذا اقترنت هذه احلروف بـ« :قولهمن ذلك و "ليت"

بني الفرق بني كما ي .)6(»فيجوز األمران "ليت"، إال )5(﴾الْموت إِلَى يساقُونَ كَأَنما﴿ :باالسم حنو
واإلشفاق يف احملبوب،  التوقع يف احملبوب واملكروه، والترجي يف« :ذلك قوله منو "لعلَّ" معاين
؛ ألنَّ فيها شبهاً بالفعل لفظا ومعىن، حلروف املشبهة بالفعلكما يوضح سبب تسميتها با .)7(»وهاملكر

أما من حيث اللفظ فبناؤها على ثالثة أحرف، ولزوم آخرها الفتحة كاملاضي، ودخول نون الوقاية 
كيد التو: ، أما من حيث املعىن ففيها معىن هذه األفعال على الترتيب وهي"لكن"و"أن"و"إن"على 

  . ، واجلدول اآليت يبني ما ذكرته)8(واالستدراك والتشبيه والتمين والترجي
.  
.  
.  
.  
.  

                                                 
   . 71يراجع كفاية املنهوم ص  ) 1
   . 138يراجع الدرر الصباغية ص  ) 2
  . 117بن الناظم على ألفية ابن مالك ص ايراجع شرح  ) 3
  . 156شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
  .ا ودخلت على األفعال "ما"التصال " كأن"بطالن عمل " يساقُونَ كَأَنما: "، والشاهد قوله06سورة األنفال  ) 5
  .  213الفتوح القيومية ص  ) 6
  . 216.  213الفتوح القيومية ص  ) 7
  .  211يراجع الفتوح القيومية ص  ) 8
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.  
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.  
.  

يف يف مصنف الفتوح القيومية  جدول يبني تعليل أمحد بن آقد الصنهاجي للحروف املشبهة بالفعل
  .9:شرح اجلرومية رقم

  الصفحة  التعليل  األداة
كوا على وأشبهت الفعل املاضي لفظا يف البناء على الفتح،   أنّ و إنّ

ون الوقاية عليها، وأما األمساء، ودخول ن هاأحرف، ولزوم ةثالث
  تدمعىن أكَّف وأنَّ معىن إنَّ 

211  

  211  تعىن شبهمب كأنَّ  كأنّ
لكن  مب لكن211  عىن استدركت  
 و  كأنَّو وأنَّإنَّ،
و ، لعلَّو ، ليت
لكن  

  :أشبهت الفعل املاضي لفظا يف:ركة اخلصائص املشت
  ـ البناء على الفتح

  ـ كوا على ثالثة أحرف
  ـ دخول نون الوقاية عليها

211  
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  211  اخلصائص اخلاصة من حيث املعىن  األداة
  211  تدأكَّ   أنَّ و،إنَّ

  211  شبهت  كأنَّ
ليت  211  متنيت  
  211  ترجيت  لعلَّ
نلَك  211  استدركت  

  
          .9:رقم يف اجلدولقراءة 

وف املشبهة بالفعل، فيذكر روأخواا باحل" إنَّ"يعلل أمحد بن آقد الصنهاجي أسباب تسمية     
  :وهي املشتركة هلا اخلصائص

  .ـ أا أشبهت الفعل املاضي لفظا يف البناء على الفتح
  .ـ وكوا على ثالثة أحرف

  .ـ  ولزوم األمساء
  . ـ  ودخول نون الوقاية عليها

  :أما اخلصائص اخلاصة من حيث املعىن     
  . مبعىن أكَّدت": أنَّ"ـ إنَّ، 

  .مبعىن استدركْت": لكن"ـ و
  .مبعىن شبهت": كأنَّ"ـ و
  .مبعىن متنيتُ ": ليت"ـ و
  . مبعىن ترجيت": لعلَّ"ـ 

التمثيل  وفتحها مع "إن" الغرداوي مواطن كسر يبني أبو القاسم وأخواا نَّإِ ويف حمتوى     
 ويف كوا حمكية بالقول، يف صدر الصلة، ويف جواب القسم، االبتداء، و، فتكسر يف هلا واالشتشهاد

وإذاوقعت مفعوال مع  وإذا وقعت فاعال مع ما بعدها، ويف وقوعها قبل الالم املعلقة للعامل عن العمل،
وإذاوقعت خربا مع ما بعدها عن غري قول  غري حمكية بالقول، وإذاوقعت مبتدأ مع ما بعدها، ما بعدها

  .واجلدول اآليت يبني ما ذكرته وإذاوقعت جمرورا مع ما بعدها، وال صادق عليه خربها،
  
  



173 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

ف شرح اآلجرومية أليب مصن نم املفتوحة املشددة نَّأَاملشدة و ةاملكسور نَّجدول يبني  مواضع أَ
  .10:رقم القاسم الغرداوي

  الصفحة  األمثلة  املوضع  األداة
إنَّ 

  املكسورةاملشددة
سورة  ﴾ مغفرة لَذُو ربك وإِنَّ﴿   االبتداء

  . 06الرعد 
155  

  155  .جاء الذي إِنه فاضلٌ  يف صدر الصلة  
إِنَّ الْإِنسانَ لَفي  ﴾١﴿ والْعصرِ﴿   ويف جواب القسم

  .1،2سورة العصر  ﴾   ﴾٢﴿ خسرٍ
155 ،
156  

سورة  ﴾ قُرآنا عجبا إِناسمعنا فَقَالُوا ﴿  يف كوا حمكية بالقول
  .1اجلن 

156  

ما بعدها  ويف وقوعها مع
  حاال

حال كزرته وإِين ذُو أملْ، شرح ابن 
  .117الناظم على ألفية ابن مالك ص 

156  

  156لَرسولُه  إِنك واللَّـه يعلَم ِ﴿ويف وقوعها قبل الالم 
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﴾ لَكَاذبونَ الْمنافقني إِنَّ يشهد واللَّـه  املعلقة للعامل عن العمل
  .1سورة املنافقون 

إنَّ املفتوحة 
  املشددة

إذا وقعت فاعال مع ما 
  بعدها

  156  .بلغين أنَّ زيدا قائم

إذاوقعت مفعوال مع ما 
  بعدها غري حمكية بالقول

  156  .كرهت أَنَّ زيدا قائم

إذاوقعت مبتدأ مع ما 
  بعدها

﴿ ضى الْأَررت كأَن هاتآي نمسورة و ﴾
  .39فصلت 

156  

إذاوقعت خربا مع ما 
بعدها عن غري قول وال 

  صادق عليه خربها 

  156  .اعتقادي أنك فاضلٌ

إذاوقعت جمرورا مع ما   
  بعدها

ك ذاهبأَن نم ت156  .عجب   

 

  .10:يف اجلدول رقم قراءة
 مصنف شرحاملفتوحة املشددة من " أَنَّ"املكسورة املشدة، و" أَنَّ" اجلدول مواضع نبني متي    

  :يةييف املواضع اآل، املكسورة املشدة" أَنَّ" وتكون اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي، 
يف صدر و. 06سورة الرعد  ﴾ مغفرة لَذُو ربك وإِنَّ﴿ : بقوله تعاىل هلا يف االبتداء، ويستشهد

: بقوله تعاىل هلا يستشهدوويف جواب القسم ". جاء الذي إِنه فاضلٌ: "قولهالصلة، وميثل هلا ب
 ويف كوا حمكية بالقول. 1،2سورة العصر  ﴾  ﴾٢﴿ إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ﴾١﴿ والْعصرِ﴿
ويف وقوعها مع ما بعدها  .1سورة اجلن  ﴾قُرآنا عجبا إِناسمعنا فَقَالُوا﴿ :بقوله تعاىلهلا يستشهد و

  :بنظم من ألفية ابن مالك عليها ويستدل حاال،
      حال كَزرته وإِني ذُو أَملْ.........................     ***                  

واللَّـه ِ﴿ :بقوله تعاىلهلا ويف وقوعها قبل الالم املعلقة للعامل عن العمل، ويستشهد 
  .1﴾ سورة املنافقون لَكَاذبونَ الْمنافقني إِنَّ يشهد لَرسولُه واللَّـه إِنك علَميَ

  :أما مواضع إنَّ املفتوحة املشددة فتكون كاآليت      
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 تمفعوال. بلغين أنَّ زيدا قائم :فاعال مع ما بعدها، وميثل هلا بقولهإذا وقع تمع ما بعدها  وإذا وقع
 هلا ويستشهد وإذا وقعت مبتدأ مع ما بعدها. كرهت أَنَّ زيدا قائم:وميثل هلا بقوله  غري حمكية بالقول

وإذا وقعت خربا عن غري قول وال . 39سورة فصلت  ﴾ومن آياته أَنك ترى الْأَرض ﴿: بقوله تعاىل
وإذا وقعت جمرورا مع ما بعدها، وميثل لتا  .اعتقادي أَنك فاضلٌ: وميثل هلا بقوله صادق عليه خربها

  .عجبت من أَنك ذاهب :بقوله
   ظننت وأخواا /3

  :)1( يف منظومتهاملزمري  ها ابن أبعدديظن وأخواا  ويف حمتوى    
  ادـجو تننظَ يها وربخو ***   انصب بِأَفْعالِ الْقُلُوبِ مبتدا

ىأَر ِسحبت وجلْعت زعذَكَ ***   اماك لْخت واتذْخت علام  
يف نسخ " و إنَّ"كان" و القاسم الغرداوي ذكرها يف املرفوعات وليست منها تشبيها هلا بـبأ ويعلل

أبو  ويوضح .)2(ألجل خربها ألما مرفوعان" أنَّ"ذكرت فيها ألجل امسها، و" كان"االبتداء؛ ألن 
اسخ االبتداء وعملها خمالف نو نظننت وأخواا م« :قولهومن ذلك الشريف التلمساين عملها يعلى 
، )3(»مفعوالن هلا امألا تدخل على املبتدإ واخلرب فتنصبهما معا على أ ؛"إنَّ"وعمل " كان"لعمل 

ويعف البجائي الظَّرن مظَ" ناملراد بالظن هنا هو مقابل للعلم، وهو « :قولهدليل الناسخة ب "ن
بل يكون هلا مفعول كانت ظننت مبعىن امت مل تكن من هذا الباب،  رجحان أحد الطرفني، فإنْ

فالذي «: قولهدليل املفعول األول من الثاين بطفيش أويعني  ،)4(»زيدا أي امته تظنن: واحد، تقول
 وينبه الصباغ ،)5(»فالذي هو مبتدأ مفعولٌ أول ولو تأخر، والذي هو خرب مفعول ثان ولو تقدم«

، ظننت: أربعة تفيد منها ترجيح وقوع املفعول الثاين وهي« :قولهومن ذلك أقسامها الثالثة  على 
رأيت، : وهي وقوع املفعول الثاينوثالثة منها تفيد حتقيق بيان  .وخلت، وزعمتوحسبت، 

، ويبني )6(»، وجعلتاختذت: واثنان يفيدان التصري من حالة إىل أخرى ومها .وعلمت، ووجدت
 :قولهومن ذلك يكون عملها يف حمل اجلملة أفعال القلوب على ما له الصدارة  طفيش أن دخولأ
ماله الصدر عملت النصب يف حمل اجلملة، وسدت اجلملة مسد وإذا دخلت أفعال القلوب على «

، أو علمت أين كنت: مفعولني، ولو كانت مجلة فعلية، فقد دخل فعل القلب على غري املبتدأ يف حنو
                                                 

  . 78، والرحيق املختوم ص 173مقدم العي املصروم ص  يراجع ) 1
   . 162لغرداوي ص شرح اآلجرومية أليب القاسم ايراجع  ) 2
  . 101الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  . 360شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 4
  . 251ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 5
  . 143الدرر الصباغية ص  ) 6
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" جعلت"و"اختذت" الفعلني طفيش أنَّأكما ينبه  ،)1(»أين جلست، وذلك الذي تدخل عليه له الصدر
 إوأفعال التصيري ال تدخل على املبتد«: قولهمن ذلك و أو اخلرب دائماإ املبتدعلى ال خيتصان بالدخول 

 ،)2(»الطني خزف إال جمازا: صيرت الطني خزفًا، فإنه ال يقال: أو اخلرب دائما، بل تارة وتارة حنو
بشرط أن يكون مفعوهلا الثاين مضارعا " عمس"وهوفعال عاشرا الصنهاجي بن آقد أمحد ف ويضي

 ،زيد مسعت صوت: مسعت زيدا يتكلم، ولو دخل على مسموع حنو: علي غري مسموع، حنو ودخل
تعدمع التعقيب، وميثل هلا ابن شعيب )3(لواحد اتفاقا ت :»مسعت النيب ويعقب عليها ، قولُي

   .)4(» يف حمل املفعول الثاين "قولي"مفعول األول، ومجلة ": النيب"ـ باإلعراب، ف
وأخواا تنصب  "ظن" بلعامل إىل مسألة خالفية أنَّحممد باي يتعرض وأخواا  ظن حمتوىويف     

دون  )5(املفعول الثاين نصب على احلال مفعولني على رأي البصريني، ويف حني يرى الكوفيون أنَّ
مسيت الولد زيدا، : وميثل ويستدل له بقوله )6("سميت"ويضيف أبو القاسم الغرداوي الفعل . ترجيح

بدليل "ظن"طفيش فينفي هذا الفعل أن يكون من أخواتأا أم ،)7(﴾الْمسلمني سماكُم هو﴿ :قال تعاىل
مسيت : ، واملانع جيعل املفعول الثاين يف حنو"مسيت"يف الباب  )8(وزاد بعض«: بدليل قوله"ظن"أخوات

  .)9( »مسيت ابنِي زيدا، على تقدير الباء، واحلق أنّ التسمية ليست من هذا الباب
مستهال بأفعال اليقني وتشمل " ظن"وأخواا يذكر حممد باي بلعامل معاين أخوات ظن ويف حمتوى   

 خالو بحِسو ظن :مع التمثيل هلا، وثىن بأفعال الترجيح وهي دوجو رأىو ملع :األفعال اآلتية
مع التمثيل لكل نوع، واجلدول اآليت يبني ما  ،ذَخاتو لعج :ذكر فعلَي التصيري ومهاي، وأخريا معزو

  . ذكرته
.  
.  
.  
.  

                                                 
  . 252ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
  . 252ص بيان التحفة اآلجروميةسائل التحقيقية يف م ) 2
  . 223يراجع الفتوح القيومية ص  ) 3
  . 110حقائق على اآلجرومية ص  ) 4
  . 2/318، واإلنصاف يف مسائل اخلالف 74يراجع كفاية املنهوم ص  ) 5
  .  166، 165يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 6
  .  ينصب مفعولني" ظن"فعل من أخوات " مسى:"، والشاهد يف اآلية قوله78سورة احلج  ) 7
  .  166، 165شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ويقصد ببعض أبا القاسم الغرداوي، يراجع  ) 8
  . 259ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 9
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.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

. 

  
.  

..  
 مد باي بلعاملحمل كما وردت يف كفاية املنهوم ومعانيهاوأخواا " ظن":جدول يبني أمثلة لـ

  .11:رقم
  

  الصفحةو املعىن                                                          املثال  اللفظ
عمل  علم74  .، وتفيد العلماجلود حمبوبا ت  

  75  .، وتفيد العلمالصدق منجيا ترأي  رأى
دوج  وجد74  .وتفيد العلم ا،العلم نافع ت  
ظن  ظنن73  .، تفيد الشكزيدا صادقا ت  
بِسح  حسب74  .، تفيد الشكزيدا قمرا ت  

  74  .، تفيد الشكاهلالل الئحا تخلْ  خال
زمع  زعمت74  .، تفيد التردد، بني العلم والشكاين شيخ  
جالَّ﴿   لعذي جكُلَ لَعأَالْ مرض فتفيد 22﴾سورة البقر ة اشاًر ،

  .التحول
74  

اتليالً﴿   ذَخخ يماهرذَ اُهللا إبخوتفيد 125﴾ سورة النساء  وات ،
  .التحويل

74  
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  .11:رقمدول قراءة يف اجل
، "وجد"، و"رأى"، و"علم: "فعل قَلْب وفعل حاسة، ثالثة للعلم وهي: قسمان "ظن" وأخوات    

، واثنان "زعم"العلم و الشك وهو ، وواحد يتردد بني"خال"و" حِسب"و" ظن: "وثالثة للشك وهي
  ". اختذ"و" جعل: "للتحويل ومها

وأخواا إذا توسطتها املعلقات الست " ظن"أنَّ أبو القاسم الغرداوييذكر وأخواا  ظن ويف حمتوى   
  .، و ميثل هلا، واجلدول اآليت يبني ما ذكرتهبينها وبني معمولَيها ألغيت لفظا وعملت حمال

.  

. 

  
.  
,.  

 وأخواا إذا توسطتها املعلقات الست بينها وبني معمولَيها ألغيت لفظا وعملت" ظن"جدول يبني
  .12:الغرداوي رقميف شرح اآلجرومية أليب القاسم  ،حمال
  

 املعلقات

  الست 
  ص  العمل   املثال 

ألغيت لفظا   .ظننت ما زيد قائم  ما النافية
  وعملت حمال

163  

﴾ سورة اإلسراء وتظُنونَ إِن لَّبِثْتم إِلَّا قَليال﴿  إنْ النافية
52 .  

ألغيت لفظا 
  وعملت حمال

163  

لفظا ألغيت   .ظننت ال يقوم زيد  ال النافية
  وعملت حمال

163  

ألغيت لفظا   .ظننت لَزيد قائم  الم االبتداء
  وعملت حمال

163  

ألغيت لفظا   .طننت لَيقومن زيد  الم القسم
  وعملت حمال

163  

  163ألغيت لفظا   علمت أَين زيد؟  االستفهام
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  وعملت حمال
  

وأخواا من جهة وبني معموليها "ظن"املعلقات الست  وأخواا إذا توسطت"ظن"قراءة يف جدول
  حمال، يف شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي تلَألغيت لفظا وعممن جهة ثانية 

ألغيت لفظا  ثانيةها من جهة ة وبني معمولَيوأخواا من جه "ظن"توسطت إذا  املعلقات الست    
النافية " إنْ"، و"ظننت ما زيد قائم: "قولهدليل النافية، وميثل هلا ب" ما"، وتتمثل يف وعملت حمال

: قولهومن ذلك وميثل هلا  النافية" ال"و ﴾،وتظُنونَ إِن لَّبِثْتم إِلَّا قَليال﴿: بقوله تعاىلهلا ويستشهد 
"زيد ال يقوم تقولهدليل االبتداء وميثل هلا ب" الم"و ،"ظنن: "قائم لَزيد تم" الم"، و"ظننوميثل  الْقَس

 ".علمت أَين زيد؟" :قولهدليل وميثل له ب ، واالستفهام"طننت لَيقومن زيد: "قولهدليل هلا ب

  
.   
  التوابع يف حالة الرفع 

، واختلف يف اإلعراب جمموعة من األمساء تالزم ما قبلها وتتبعه التوابع يف حالة الرفع حمتوى إن    
وعطف البيان وعطف  والبدل والتوكيد النعت: يف مخسة وهي نحاة يف عددها، منهم من حصرهاال

ث ، وقد حب)2(حتت باب واحد ها أربعة بإدراج عطف البيان وعطف النسقدن ع، ومنهم م)1(قالنس
  : لتوابع من جوانب خمتلفة فيما وضعوه من أبواب، من ذلكالشراح اجلزائريون لآلجرومية ا

   يف حالة الرفع باب النعت /10
 النعت خاص مبا يتغري، نَّق بينهما أَرفَ نومنهم م ،يقال له الوصف والصفة النعتباب  حمتوى إنَّ    

أبو يعلى ه فُرعي، و)3(أوصاف اهللا وال يقال نعوته: فلذلك يقال ؛والوصف والصفة للمتغري والثابت
: ما قاله ابن عصفور والنعت يف اصطالح النحويني علَى« :حبد ابن عصفور )4(الشريف التلمساين

لتخصيص نكرة أو  يتبع ما قبله  عبارة عن اسم، أو ما هو يف تقديره من ظرف أو جمرور أو مجلة،"
 فعلة أو نسبة أو تأكيد مبا يدل على حلية أو ترحم أو ذم أو مدح أو إزالة اشتراك عارض يف معرفة أو

 ويذكر ،)5(»مررت برجلٍ قائم أبوه انتهى: خاصة من خواصه، وذلك أنْ تصفه بصفة سببية مثل

                                                 
  . 283، وشرح قطر الندى وبل الصدى ص 393ـ 366يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  ) 1
  . 20ـ 17، ومقدمة ابن آجروم ص 107يراجع إرشاد املسالك إىل ألفية ابن مالك ص  ) 2
  . 3/56يراجع حاشية الصبان  ) 3
  .104يراجع الدرة النحوية ص  ) 4
    .1/195شرح اجلمل البن عصفور  ) 5
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وأصل وضعه التوضيح والتخصيص، وأما غريمها، فمجاز فيه، « :قولهدليل طفيش مبا يكون النعت بأ
وإمنا يكون اسم أومفعول أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة  فاعل واسمل باسم  اسمتفضيل أو مؤو

مررت برجل قام أو ضرب أو ذي مال أو أسد أو دمشقي، : الفاعل أو املفعول، أو صفة مشبهة حنو
وبزيد هذا، أي احلاضر، فذو مبعىن صاحب أو الصاحب الباقي على الوصفية، واألسد مبعىن الشجاع، 

. )1(»ضرب مبرتلة املضروب وهكذاوالدمشقي مبعىن املنسوب أو املنتسب لدمشق، وقام مبرتلة قائم، و
والنعت يفيد توضيح املنعوت إن كان معرفة، «: قولهدليل ويوضح أبو القاسم الغرداوي فائدة النعت ب
احلمد ِهللا احلميد، بسم اهللا الرمحن الرحيم، أو الذم حنو : وختصيصه إِنْ كان نكرة، ويفيد املدح، حنو

فَإِذَا نفخ في ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، أو الترحم حنو جاءين عبدك املسكني، أو التوكيد حنو
: جاء زيد الطويلُ، وعلى نسبة حنو: ، ويكون داال على حلية املنعوت حنو)2(﴾واحدةٌ الصورِ نفْخةٌ

يأو املدينُّ أو القرش املكي 3(»جاء زيد(.  
   أقسام النعت

  . )4(يف النعت احلقيقي والنعت السيب نِيقسمه الصباغ إىل قسمني متمثلَيالنعت  ويف حمتوى    
5(لتبعية النعت ملتبوعه بقولهاملزمري  ويستدل ابن أب(:  

النعقَ تلْأَو الْذُ الَقَ دابِب   *** يتبع لْلمنعإِيف الْ وترابِع  
كذاك يف التعريف والتنجاَءكَ***  ريِك زيد صاحأَالْ برِـيم  

  . واإلفراد والتذكريالذي يتبع منعوته يف الرفع والتعريف " صاحب"فالشاهد يف هذا البيت لفظ 
واحد من ألقاب يف بلعامل اتباع النعت السبيب منعوته يف اثنني من مخس متمثلني  حممد باي بنييو

  . )6(مهمل كرمية أُااإلعراب، وواحد من التعريف والتنكري حنو جاء رج
العامل  علم أنَّاو« :ترجيح بدليل قولهوالالشريف التلمساين إىل عامل النعت مع التعليل أبو يعلى ينبه و

هو العامل  "جاء"، العاقلُ جاء زيد :ا كالشيء الواحد، فقولنامأل ؛ت هو العامل يف النعتويف املنع
لنعت إمنا هو التبعية، وهذا شيء العامل يف ا ه زعم أنّألن )7(ا للسهيليخالف ،معا"العاقل"، و"زيد"يف 

                                                 
  . 260ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
  . واحدة يفيد التوكيد" فالنعت" نفخة واحدة: "، والشاهد يف اآلية قوله13سورة احلاقة  ) 2
  . 167شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي   ) 3
  .145يراجع الدرر الصباغية ص  ) 4
   .180يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 5
  . 77يراجع كفاية املنهوم ص  ) 6
  .199ص يراجع نتائج الفكر  ) 7
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وتطرق أبو القاسم الغرداوي إىل . )1(»مجيع أئمة النحو يقل به غريه، وكفى به ضعفا انفراده به عن مل
إما إىل الرفع فيقدر الضمري مبتدأ والنعت املقطوع  لى املنعوت بإضمار عامل يعمل فيهقطع النعت ع

أعوذ باهللا من " :خربه، وإما إىل النصب فيقدر فعال والنعت املقطوع مفعوله، فتقول يف قطعه إىل الرفع
: ، وتقول يف قطعه إىل النصب"هو"حمذوف تقديره ، بالرفع على أنه خرب ملبتدإ "ملؤمننيإبليس عدو ا

"ه مفعول به بفعل مقدر تقديره"احلمد هللا احلميدأعين، ويقدر يف املدح : ، بالنصب على أن"حدأَم" ،
  .)2("أَرحم"ويف الترحم " أَذُمّ"ويف الذم 

.  

.  
  يف حالة الرفع باب العطف /11
 اجعله باب نم )3(فمنهم هتباينت آراء الشراح اجلزائريني لآلجرومية حول باب العطف حمتوى إن    

ومن ذلك طفيش لغة أويعرفه  ،من فرق بينهما)4(ومنهم ،إليه عطف البيان وعطف النسق مضواحدا بِ
ويعرفه أبو القاسم الغرداوي  ،)5(»هو يف اللغة إمالة الشيء إىل جهة، وميل الشيء بنفسه« :قوله

والعطف يف االصطالح اتباع الكلمة الثانية لألوىل يف اإلعراب بواسطة حرف من «: اصطالحا
حممد  حيصرو .)6(»كذا عطفت كذا أعطفه عطفا:احلروف العشرة، وهو يف األصل مصدر من قولك

  :)7(بلعامل حروفه يف عشرة يف منظومته باي
  افَذــــح وا أَتابِهبه ثَ هيلَع  ***  افَـطع دقَ امل عابِت فطْعالْ
ــلْبااوِو مثَّو اِءفَالْو أَبِوو   ***  أَوم أو8(ام( لْب لَوكن)لَ )9ا رواو  
وحتى بعض أْإىل يتفُطْي عاه   *** نحلْكَأَ وت اةَالش حتأْى رـساه 

   :حروف العطف تنقسم إىل قسمني أنَّنبه الصباغ ي    

                                                 
  .106الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
   . 170يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 2
بلعامل، حممد باي ، و189ص زمري، يراجع مقدم العي اللمصروم امل ، ابن أب388منهم البجائي، يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 3

  . 81يراجع كفاية املنهوم ص 
، وأمحد بن آقد الصنهاجي، 149، والصباغ، يراجع الدرر الصباغية ص 110منهم الشريف التلمساين، يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 4

  . 117، وابن شعيب، يراجع حقائق على اآلجرومية ص 246يراجع الفتوح القيومية ص 
  . 280ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 5
  . 186شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 6
  . 81يراجع كفاية املنهوم ص  ) 7
   . 120، يراجع حقائق على اآلجرومية ص عند ابن شعيب ليست من حروف العطف" أما"و ) 8
  . 3/231من حروف احلرف، يراجع شرح التسهيل " لكن"سقط ابن مالك أو ) 9
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القوم  قام: ، وحىت، ومثال ذلكوأم، وإما، ومث، الواو، والفاء :وهي، رك يف املعىن واإلعرابتقسم يش
  .)1( ، واإلعراب بالرفع هلما، فالقيام مثبت هلماوزيد

فالقيام قام زيد بل عمرو، : بل، وال، ولكن، ومثال ذلك: وهي، قسم يشترك يف اإلعراب خاصة
ويفيد  .)2(منفي عن عمرو ومثبت لزيد واشتركا يف اإلعراب؛ ألن املعطوف واملعطوف عليه مرفوعان

  :منها تلفةخم معانهلا  "حىت"ويفيد ابن أب املزمري أنَّ 
.  
.  
.   

ويستدل عليها بقول  ،)3(ءاملضارع وحرف ابتدا وحرف نصب للفعل وحرف جر حرف عطف
   :)4(أحدهم

كونُت حتى حرف جيافَ رىت    ***  وحرف نبٍص للمأَ عِارِضىـت  
وحرف طْعف مث االبأربعة قَ  ***   داء ـتســــمها مـدعاد  
  مىعالْتى ح مهلُّكُ اواُءج والناس  *** كُما  حى يتحو رِجفَعِ اللَطْمكَ
   ويا عجبا حلَكُ ىتيب ـين  سب ***  حتى اجليما هلا اد من 5(نِــسأر(  

د من إعادة هر على املضمر فال بيبني البجائي من شروط عطف االسم الظايف حمتوى العطف و    
 مع زيد "الباء"مررت به وبزيد ـ بتكرار : تقول « :خافض الضمري مع املعطوف الظاهر بدليل قوله

لزم تأكيده ويف حالة عطف ضمري متصل مرفوع ي، )6(»ـ ـ بغري باء  ـ وال جيوز مررت به وزيد
ويعلل  .)7("أنا"باملنفصل و هو " التاء" ، بتأكيد املتصل وهوا وزيدأن قمت: بضمري رفع منفصل، حنو

وجوب إعادة اخلافض يف العطف مع الضمري املتصل؛ ألن املضمر  نأبو القاسم الغرداوي يف حديثه ع
 .)8(ملا كان على حرف واحد وجب إعادة اخلافض معه ليتقوى به خالفا لظاهر فإنه كثري احلروف

                                                 
  .  149يراجع الدرر الصباغية  ) 1
   .149يراجع الدرر الصباغية  ) 2
  . 30يراجع العوامل النحوية للجرجاين بني النحوي والتطبيقي ص ) 3
 ،نظما، ملتقى أهل احلدديث، منتدى اللغة العربية وعلومها" حىت"إعراب : ، فائدة حنوية www googleالنظم ألحد الشناقطة موقع األنترنت  ) 4
  . 162يراجع الدر املنظوم شرح مقدمة ابن آجروم ص و
  . 86، 85، وكفاية املنهوم ص 71، وخمطوط عون القيوم ص 191يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 5
  . 402شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 6
  .املرجع السابق يراجع ) 7
  .  194شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 8
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ويبني البجائي معاين حروف العطف مع التمثيل واالستدالل هلا مع ذكر شروطها، واجلدول اآليت 
  . يوضح ما ذكرته

.  

.  

.  

. 

  
.  
.  

..  
  .13:رقم جدول يتضمن معاين حروف العطف وأمثلتها الواردة يف شرح اآلجرومية الكبري للبجائي

  
  ص  املثال  املعىن  احلرف

  388  .قام زيد وعمر  اجلمع دون الترتيب  الواو
اجلمع والترتيب   الفاء

  والتعقيب
 389   .قام زيد فعمر

390  
390  .قام زيد ثُّم عمر  الترتيب والتراخي  ثُم  
ها   التخيري  أو390  .،والجيوز اجلمعتزوج هندا أو أخت  
وجيوز اجلمع  اإلباحة  أو ،أو النحو الفقه علم391  .ت  
391  .الكلمة اسم أو فعل أو حرف  التقسيم  أو  
ام  أوونَ ﴾  اإلزِيدي أَو أَلْف ائَةإِلَى م اهلْنسأَرسورة  ﴿ و

  .147الصافات 
392  

392  .زيد أو عمرجاء   الشك  أو  
  394  .تزوج إما هندا وإما إختها  التخيري  إما
  394   .تعلم إما الفقه إما النحو  اإلباحة  إما
  394  .احليوان إما بري وإما حبري  اإلام  إما
  394  .جاء إما زيد وإما عمرو  الشك  إما
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بعدمهزة   العطف  أم
يؤمـنونَ  لَا تنذرهم لَم أَم أَأَنذَرتهم علَيهِم وسواٌء﴿
  .10سورة يس  ﴾

" أي":وقعت بعد مهزة يصح تقديرهابـ
وإِنْ ﴿ومعناها أيهمااالستفهامية

سورةاألنبياء  ﴾ماتوعدونَ بعيد أَم أَقَرِيب أَدرِي
  ما ندري أي األمرين مها؟ : والتقدير ،109

395  

اإلضراب وهو يدل   بل
 على نفي احلكم
  األول وإثباته للثاين

  397  مل أكن يف شدة بل رخاٍء

  ص  املثال  املعىن  احلرف
  .يازيد ال عمر: بعد نداء  اإلخراج  ال 

  .ـ بعد األمر، اضرب زيدا ال عمرا
  .جاء النساء ال الرجال: ـ بعد الثبوت

397  

عمرو: ـ بعد النفي  العطف  لكن ما قام زيد لكن.  
   .لكن عمرا التضرب زيدا: ـ بعد النهي

ما قام زيد : و بشرط أال يتقدمها الواو حنو
  . ولكن عمرو

398  

  شرطنيب اويعطف   العطف  حىت
  ـ أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها وبعضا منه 

  : ـ أن يكون غاية يف الزيادة أو النقصان حنو
  

400  

الغاية يف زيادة   
  الشرف

  ـ مات الناس حىت األنبياُء
 هاـ أكلترأس السمكةَ حىت  

400  

الغاية يف نقص   حىت
  القوة

  400   .ـ قَدم احلجاج حتى املشاةُ
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    .13:رقم دولقراءة يف اجل

" الواو"بين معىن كل حرف مع التمثيل له، فإنَّ حرفيو هحروف ذكر البجائيييف حمتوى العطف و    
يدل على " مثَّ"واحلرف . والترتيب والتعقيب يفيد اجلمع"  الفاء"وحرف . يفيد اجلمع دون الترتيب

التخيري، : هايتضمن عدة معان والسياق هو الذي يفصل بينها ومن" أو"واحلرف . الترتيب والتراخي
كام، والشا"واحلرف . واإلباحة، والتقسيم، واإلالتخيري، واإلباحة، : يتضمن عدة معان منها" إم

واحلرف . االستفهامية" أي: "إذا وقعت بعد مهزة يصح تقديرها بـ" أم"واحلرف . واإلام، والشك
يفيد اإلخراج وميثل له " ال"واحلرف . لإلضراب، ويدل على نفي احلكم األول وإثباته للثاين" بلْ"

يفيد العطف ويضرب عدة أمثلة " لكن"واحلرف. بعدة أمثلة منها بعد النداء، وبعد األمر، وبعد الثبوت
يفيد العطف بشرطني أنْ يكون غاية يف الزيادة أوِ " حىت"واحلرف . النفي، وبعد النهي بعد: هلا منها
  . النقصان
   التوكيد يف حالة الرفعباب /��
، ومن )1(التابع الرافع لتوهم غري الظاهرب يعرف يف شروح اجلزائريني لآلجروميةالتوكيد  حمتوى إن    

  .)2(ااز، ومتكني معاين الكالم يف النفسفوائده يذكر إلثبات احلقيقة، ورفع 
  التوكيدأقسام 

  :التوكيد قسمان
  اللفظي التوكيد/ 1

    ويعهو تكرار األول بعينه، وجيري يف األمساء « :قولهدليل الشريف التلمساين بأبو يعلى ه فُر
ومثاله  ،)5(﴾صفا صفا﴿ :يف األمساء بقوله تعاىل )4(وميثل له البجائي، )3(»واألفعال واحلروف واجلمل

ومثاله يف . )6(اا لَلَ أو معن معن: جلوابيف ا: ، ومثاله يف احلروف قولكزيد قام قام :ومثاله يف األفعال
طفيش على عدم تأكيد أ، وينبه فاجلملة الثانية توكيد لألوىل ؛)7(اهللا أكرب اهللا أكرب :ول املؤذناجلمل ق

                                                 
  . 195ومقدم العي املصروم ص ، 195ية أليب القاسم الغرداوي ص ، وشرح اآلجروم261يراجع الفتوح القيومية ص  ) 1
  . 124يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 2
  . 118الدرة النحوية ص  ) 3
  . 405لكبري للبجائي ص يراجع شرح اآلجرومية ا ) 4
  . الثانية توكيد لفظي ورد باالسم ﴾ صفا﴿ ، والشاهد يف اآلية أن22سورة الفجر  ) 5
  . 405يراجع  شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 6
  . 118يراجع الدرة النحوية ص  ) 7
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قمت قمت، وكذا : وال يؤكد املتصل مبتصل، بل يقرنان بعامليهما حنو« :املتصل باملتصل بدليل قوله
  . )1(»إنك إنك قائم، وإنّ زيدا وإنّ زيدا قائم: ال يعاد احلرف وحده، بل مع ما دخل عليه، حنو

  املعنوي التوكيد/ 2
    وفُهيرالتوكيد املعنوي هو تكراراالسم مبعناه، « :قولهومن ذلك الشريف التلمساين أبو يعلى  ع

واملراد به إزالة الشك عن احلديث واحملدث عنه، وهو بألفاظ خمصوصة، وهي اثنان وأربعون 
: للمثىن املذكر ثالثة ألفاظ وهي ذكر صرها يف اثنتني وثالثني لفظة، حيثحيوابن شعيب  ،)2(»لفظة

 أنَّ الصنهاجي بن آقدأمحد ويفيد . لمثىن املؤنثومثله كذلك ل ،)3(كلتامها وأنفسهما وأعينهما
ه ال يؤكد وينبه البجائي أن. )4(التوكيد يف لسان العرب إذا وقع بالتكرار ال يزيد على ثالث مرات

فَسجد الْملَائكَةُ ﴿ :ويستشهد بقوله تعاىل ،)5("كل" :ـإال بعد اإلتيان ب "أمجع": ـب
مونَ﴾ كُلُّهعمحيث يقول" العني"بلفظة  اجتماعها عند" النفس"طفيش البدء بلفظة أويعلل  .)6(أَج :

حبسن  )7(وجيب تقدمي النفس على العني، ألا تطلق على الذات خبالف العني، وقال املرادي«
وفهم من « :التوكيد ني على قول ابن آجروم عند حديثه عويعلق أبو القاسم الغرداو .)8(»التقدمي

جاء زيد نفسه عينه : ، تقول"أمجع"أمجع، أي أكتع وأبتع وأبصع ال يؤتى ا إال بعد وتوابع : قوله
وتوابِع أَجمع وهي أَكْتع، وأَبتع، « :قولهدليل طفيش بأ عليه يعلق كما ،)9(»أمجع أكتع وأبتع وأبصع

عصأَبا إال بعد أمجع، ال ألن التوكيد  ،و ا ال يؤكدومعىن األربعة كلّ، ومسي الثالثة توابع أمجع أل
طفيش بأيب القاسم الغرداوي، والتأثر أوهذا دليل على تأثر  ،)10(»املكرر كل واحد منه تأكيد ملا تاله

الذي يشمل سبعة ألفاظ  يعلى الشريف التلمساين ألفاظ التوكيد املعنوي وأب والتأثري سنة كونية، ويبني
مجع  يف ومثله ،املثىن املؤنث يف ومثله ،املثىن املذكر يف ومثله ،املفردة املؤنثة يف ، ومثلهاملفرد املذكر يف

  .مع التمثيل هلا، واجلدول اآليت يبني ذلك املؤنث مجع يف ومثله ،املذكر

                                                 
  . 298ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
  . 298ص يف بيان التحفة اآلجروميةسائل التحقيقية م ) 2
  . 126يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 3
  . 264يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  . 412يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 5
  . توكيد بعد توكيد" كلهم أمجعون: "، والشاهد يف اآلية قوله30سورة احلجر  ) 6
7 (

هل هذا : فإن قلت ،بالنفس؛ ألا عبارة عن مجلة الشيء، والعني مستعارة يف التعبري عن اجلملة: قلت يبدأ عند االجتماع؟فبأيهما : فإن قلت: "قولهو 
  . 3/967توضيح املقاصد واملسالك للمرادي " نه على طريق األحسنيةإ: الظاهر أنه الزم، وقيل: لتق أم على سبيل األولوية؟ ،التركيب الزم

  . 302ص التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةسائل م ) 8
  . 197مية أليب القاسم الغرداوي ص شرح اآلجرو ) 9

  . 305صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 10
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. 

 
  
.  

..  
أليب يعلى الشريف  اجلروميةملعنوي يف الدرة النحوية يف شرح جدول يتضمن ألفاظ التوكيد ا

  . ��:رقمالتلمساين 
  الصفحة  هألفاظ  العدد  اجلنس

  118  وأبصع، وأبتعوأكتع ، ،  نفسه، وعينه، وكله، وأمجع  سبعة ألفاظ  املفرد املذكر
وكلها، ومجعاء، وكتعاء، وبصعاء،  نفسها، وعينها،  ظاسبعة ألف  املفردة املؤنثة

  عاءوبت
119  

ن، وأكتعان، اعمجأكالمها، وأنفسهما، وأعينهما، و  ظاسبعة ألف  املثىن املذكر
  وأبصعان، وأبتعان

118  

كلتامها، وأنفسهما، وأعينهما، ومجعوان، وكتعوان،   سبعة ألفاظ  املثىن املؤنث
  وبصعوان، وبتعوان

119  

ون، ، وكلهم، وأمجعون، وأكتعينهمعأنفسهم، وأ  سبعة ألفاظ  مجع املذكر
  صعون، وأبتعونبوأ

118  

ع، صع، وبتع، وكُموج أنفسهن، وأعينهن، وكلهن،  سبعة ألفاظ  مجع املؤنث
وبعت  

119  
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  .��:رقم يف اجلدولقراءة 
للمفرد املذكر : اثنان وأربعون لفظا الشريف التلمساين ىأيب يعل إنَّ ألفاظ التوكيد املعنوي عند    

وللمفردة املؤنثة سبعة ألفاظ . نفسه، وعينه، وكله، وأمجع، وأكتع، وأبصع، وأبتع: سبعة ألفاظ وهي
وللمثىن املذكر سبعة ألفاظ . نفسها، وعينها، وكلها ومجعاء، وكتعاء، وبصعاء، وبتعاء:  كذلك وهي

وللمثىن املؤنث سبعة . ، وأكتعان، وأبصعان، وأبتعانكالمها، وأنفسهما، وأعينهما، وأمجعان: وهي
وجلمع . كلتامها، وأنفسهما، وأعينهما، ومجعوان، وكتعوان، وبصعوان، وبتعوان: ألفاظ كذلك وهي

. أنفسهم، وأعينهم، وكلهم، وأمجعون، وأكتعون، وأبصعون، وأبتعون: املذكر سبعة ألفاظ وهي
  .سهن وأعينهن، وكلهن، ومجع، وكتع، وبصع، وبتعأنف: وجلمع املؤنث سبعة ألفاظ كذلك وهي

   البدل يف حالة الرفعباب / �3
 ،)1(»البدل يف اللغة العوض واخللف«: قولهدليل يعرفه أبو القاسم الغرداوي لغة ب البدل حمتوى إن   

إعالم السامع مبجموع اللفظني «: لعلماء اجلزائريني هويف شروح اآلجرومية لدى اويف االصطالح 
وهو تابع للمبدل منه يف الرفع والنصب . )2(»على جهة البيان من غري أن ينوي باألول منهما الطرح

   .)3(واجلر واجلزم
  لبدلأقسام ا

  :)4(وهو على أربعة أقسام    
  بدل الشيء  من الشيء/ 1

 أنْ، وهو )6(مصطلح بدل الكل من الكل والبدل املطابق عليه يطلق )5(من الشيءلشيء بدل ا إن    
دليل املزمري ب وميثل له ابن أب ،)7(تبدل لفظا آخر بشرط أن يكونا معا واقعني على شيء واحد

  :)8(قوله
  اجهِب ورِرو السذُ وكخأَ ديز ***  ا جكَ لِّكُالْ نم لِّكُالْ لُدبفَ                

                                                 
  . 198مية أليب القاسم الغرداوي ص شرح اآلجرو ) 1
  . 199، ويراجع مقدم العي املصروم ص 121، 120الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
  . 128، وحقا ئق على اآلجرومية ص 415يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 3
  . 268، والفتوح القيومية ص 415يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 4
  . 415بجائي ص يراجع شرح اآلجرومية الكبري لل ) 5
  . 268يراجع الفتوح القيومية ص  ) 6
   . 121يراجع الدرة النحوية ص  ) 7
8 ( 201آلجروم ص  يراجع مقدم العي املصروم على نظم ابن أب .  
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زيد، بدل شيء من شيء مرفوع  أخوك بدل من« :قولهومن ذلك الكنيت حممد بن بادي ويعلق عليه 
أوىل من " بدل الشيء من الشيء"ويستدرك اطفيش أن مصطلح  ،)1(»برفعه وعالمة رفعه الواو

أي بدل لفظ دال على شيء من  بدلُ الشيِء من الشيِء« :بدليل قوله دل الْكُلِّ من الْكُلِّبَ مصطلح
تسميته بدل كلّ؛ لشموله اإلبدال يف أمساء اهللا، فإنّ اهللا لفظ آخر، دالٍّ عليه أيضا، وذلك أوىل من 

على ما له أجزاء، واهللا ال يوصف باألجزاء، ويسمى ذلك البدل  مرته عن الكلّ؛ ألنّ الكلّ يطلق
  .)2( »املطابق

      بدل بعض البعض من الكل/2
دليل الشريف التلمساين ب أبو يعلى ل لهيثفه مع التمرعي بعض البعض من الكلبدل  إن حمتوى    
تبدل لفظا من لفظ آخر، بشرط أن يكون الثاين واقعا على بعض ما وقع عليه األول،  هو أنْ«: قوله

  . )3(»هربع املالَ قبضت: ومثله
.  
  بدل اشتمال/3

وهو أن يكون البدل «: له بقوله الكنيت مع التمثيلحممد بن بادي بدل اشتمال يعرفه  إن حمتوى    
  . )5(طفيشأويراجع مثله عند  ،)4(»همجالُ راقين حممد: على املبدل منه، حنو مشتمال

  بدل الغلط /4
املراد،  أنه تبدل لفظا تريده من لفظ تومهت بلعامل هو أنْ حممد بايبدل الغلط يعرفه  إن حمتوى    
أنا أطعم زيدا  :قولكومنه « :طفيش جماالته مع التمثيل له بقولهأ كما يذكر،)6(ادرمهً ثوباً هاك: حنو

تثَب، تريد أن  أنا أطعم زيدا، وإن تصلِّ تركعأنا أكسو زيدا، فغلطت إىل : أردت أن تقول. أكسوه
جاء أخوك، فغلطت إىل : ، وجاء زيد أخوك ، أردت أن تقول"تصلّي"إن تركَع، فغلطت إىل : تقول

يف، فغلطت إىل الرغيف، ونفعين زيد أكلت ثلث الرغ: زيد، وأكلت الرغيف ثلثه، أردت أن تقول
نفعين علم زيد، فغلطت إىل زيد، فإن بدل الغلط، يأيت يف مجيع أنواع البدل، : علمه، أردت أن تقول

  .)7(»م يف األمثلة أنه غلط، استدرك مقصودهللمتكلِّ انَب اَّمساء واألفعال،  وملَاألويف 

                                                 
1 (  201آلجروم ص  مقدم العي املصروم على نظم ابن أب.  
   . 311ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 2
  . 121ية ص الدرة النحو ) 3
  . 202مقدم العي املصروم ص  ) 4
  . 311ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ) 5
  . 91يراجع الرحيق املختوم لرتهة احللوم ص  ) 6
  . 314،315ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 7
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   أنواع البدل واملبدل منه
  بدل الفعل من الفعل/ 1

  :)1(الشريف التلمساين بقول الشاعرأبو يعلى ل له ثّميويبدل الفعل من الفعل ويتبعه يف اإلعراب و    
                 متى تأتنلْا تما مبِن يف دارِيا ن  *** جِتد باًطَح جلًزناَا ورأَا تجا ج  

  . )2(»جمزومان مبىتمعاً ومها  "انأتت" نبدل م "تلمم" :ـف« :وعقب عليه بقوله
  والنكرة من النكرة، واملعرفة من النكرة، والنكرة من املعرفة بدل املعرفة من املعرفة/ 2

   .)3(يصح بدل املعرفة من املعرفة، والنكرة من النكرة، واملعرفة من النكرة، والنكرة من املعرفة    
اطَ  اهدنا الصّر﴿ :مبا يأيت على الترتيب، قال اهللا تعاىل )4(ويستشهد هلا أبو القاسم الغرداوي

﴿ يمقتس٦الْم﴾ رص ين5(﴾اطَ الَّذ( ،﴿قائداحفَازم نيقتلْمإِنَّ ل﴾)6( ،﴿ري إِلَٰى صدهلَت كإِنو  اط
  .)8(﴾ناصية كَاذبة خاطئَة ﴾١٥لَنسفَعا بِالناصية ﴿﴿، )7(﴾اط اللَّـه صر ﴾٥٢مستقيمٍ ﴿

  باب املنصوبات من األمساء /14
 احلروف النائبة عنها، ا بالفتحة أوبصهلا العوامل ن املنصوبات من األمساء هي اليت جتلب حمتوى إن    

قدمها على املخفوضات لكثرا الباعثة على االهتمام ا، أو « :قولهبدليل  هايبني اطفيش علة تقدمي
وألن أكثر ارورات يف حمل نصب،  ؛، وهو املفعول عن العمدة، وهي الفاعلأصلها لكثرة نيابة

ويذكر البجائي  ،)10(وذكر ابن آجروم أا مخسة عشر ،)9(»كارور حبرف زائد إذا كان خرب ليس
أربعة عشر،  ا مخسة عشر، وعند عدها ال جتد إالانظر ذكر أ: قولهدليل يف عدد املنصوبات ب

والنسخ متالت عليها هكذا، وتذاكركروا يل أنه كذلك وقع أصحابنا ببجاية فذع بعض ذلك م ت
بدليل  ابن آجروم نسيانا وقع من أما الصباغ فقد افترض أنَّ ،)11(»، ومل يذكروا يل عنه جواباعندهم

ها ذكر أربعة عشر، ولعله نسي اإلغراء أو ا عدماملنصوبات مخسة عشر، فلَ ف أنَّوذكر املصن« :قوله
                                                 

، 1/152، واملعجم املفصل يف شواهد النحو الشعرية 6/96، والدرر99ـ 9/90يف خزانة اآلدب  البيت من الطويل، وهو لعبيد اهللا بن احلر  ) 1
  " تأتنا"من الفعل " تلمم"، حتقيق هارون، والشاهد فيه إبدال الفعل 3/83كتاب سيبويهو
  . 121الدرة النحوية ص  ) 2
  . 421، وشرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص 122يراجع الدرة النحوية ص  ) 3
   .  200جرومية أليب القاسم الغرداوي ص شرح اآل يراجع ) 4
  ". اطَ الَّذين صر"من املعرفة  "اطَ الصّر"، والشاهد يف اآلية إبدال املعرفة 7، 6سورة الفاحتة  ) 5
  . إبدال النكرة من النكرة" مفازا حدائق: "اآلية قوله ، والشاهد يف32، 31سورة النبأ  ) 6
  . األوىل" صراط" الثانية، من النكرة وهي" صراط اهللا"، والشاهد يف اآلية إبدال املعرفة وهي 53، 52سورة الشورى ) 7
  ".الناصية" من املعرفة" ناصية"، والشاهد فيها إبدال النكرة وهي 16، 15سورة العلق   ) 8
  . 316ص التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةسائل م ) 9

  .  21عند عدها ال جتد إال أربعة عشر، يراجع منت اآلجرومية ص و ذكر ابن آجروم أن املنصوبات مخسة عشر، ) 10
  . 425شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 11
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توتناوهلا العلماء اجلزائريون حسبما رتبها ابن )1(»أقرب، أو خرب ما احلجازيةت وهو نك مفعويل ظنر ،
  :ابن آجروم وهي

  باب املفعول به /15
 :الشريف التلمساين أيب يعلى ه عنددالفعل ومكمالته، وح ملفعول به أحد معموالتا حمتوى إن    

عليه الفعل الواقع  أنَّالصنهاجي  بن آقدأمحد بني يو ،)2(»ما وقع عليه فعل الفاعلاملفعول به هو «
يتعدى « :قولهومن ذلك طفيش املتعلمني بوسائل تعدية الفعل الالزم أ، ويفيد )3(ا واقعا وجمازامتعدي

وينبه أبو  ،)4(»فرحنا اهللا: ف حنوأفْرحنا اهللا، واملضع: حنو الالزم مزة النقل، ويقال هلا مهزة التعدية
  متعد إىل واحد ومتعد إىل اثنني : القاسم الغرداوي على أقسام الفعل من حيث التعدية إىل ثالثة أقسام

.  
  .)5(د إىل ثالثةنني ليس أصلهما مبتدأ وخرب، ومتعأصلهما مبتدأ وخرب، ومتعد إىل اث

  ملفعول به حيث التقدمي والتأخريحكم ا
  :)6(هيوملفعول به من حيث التقدمي والتأخري إىل أربعة أقسام ام قسين    

 :بقوله تعاىلله ستشهد يو الفاعل ضمري يعود على املفعول به،قسم جيب تقدميه إذا اتصل ب /1
﴿إِذلَٰى وتاب يماهرإِب هب8(ستدل بقول ابن مالك، وي)7(﴾ر(:  

قَود يبِ اُءجلَخأَالْ افلِص   ***   .. . . . . . . . . . . .. .  
2/ وقمثل ،به جيب تأخريه، وذلك إذا خيف لبس الفاعل باملفعول سم: ضرب موسىى عيس.  
له ستشهد يمن الفاعل و يكون املفعول أشرف تقدميه أحسن، كأنْ ا أنَّان إلَّوقسم جيوز فيه الوجه /3

  .)9(﴾لُحومها اللَّـه ينالَ لَن ﴿: بقوله تعاىل
واستدل بقوله ابن ، الرتبةوذلك إذا استويا يف ، الوجهان إال أنَّ تأخريه أحسنوقسم جيوز فيه  /4

  :)10(مالك
                                                 

  . 133، وحقائق على اآلجرومية ص 273، والفتوح القيومية 159الدرر الصباغية ص  ) 1
  . 124الدرة النحوية ص  ) 2
  .  274يراجع الفتوح القيومية ص  ) 3
   . 335ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 4
  . 203يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 5
  . 134على اآلجرومية ص  يراجع حقائق ) 6
  . حىت يعود الضمري على متقدم يف الرتبة" ربه"وعلى الفاعل وهو " إبراهيم"، والشاهد يف اآلية وجوب تقدمي املفعول به وهو 124سورة البقرة  ) 7
   . 39يراجع ألفية ابن مالك ص  ) 8
  ". حلومها"، والشاهد يف اآلية رجحان تقدمي املفعول به وهو لفظ اجلاللة لشرفه على الفاعل وهو 37سورة احلج  ) 9

    . 39يراجع ألفية ابن مالك ص  ) 10
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  الَصفَني والْأَصلُ يف الْمفْعولِ أَنْ***  والْأَصلُ يف الْفَاعلِ أَنْ يتصلَا  
  إىل ظاهر ومضمرأقسام املفعول به 

  : )1(بدليل قولهومضمر إىل ظاهر  ملفعول به من حيث احملتوىااملزمري  بن أبويقسم ا 
  . . . . . . . . . . . . .  ***   ارمضي متأْيي وتأْا يراهظَو

  :)2(قولهله بثل ميو
  ايبجِالن سرفَالْ تبكر دقَو ***  ا يبدأَالْ مالعالْ ترز لِثَمكَ

  ومنفصلإىل متصل  ضمراملأقسام 
    ضمر فينقسم إىل متصل ومنفصل وا املأماله ثَّلَ مي3(قولهومن ذلك املزمري  بن أب(:  

                   لْي قُانِالثَّو متلٌص ومفَنكَ ***   لٌصي أَنِزارخإِي ويأَ اهلُص  
ضمري منفصل مبين  "إياه" ةولفظ .ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به مقدم "زارين" نم "الياء" :ـف

، )4(، فاملتصل اثىن عشر ضمريافيه حرف خطاب "اهلاء"على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم و
وال « :قولهدليل طفيش علة انفصال الضمري بأكذلك، ويفسر  )5(، واملنفصل اثىن عشر)4(ضمريا

والغرض من وضع الضمريِ االختصار، فهو  ،ألن املتصل أخصر ؛ينفصل الضمري ما أمكن االتصال
  .، واجلدول اآليت يبني ذلك أنواع الضمائر املنفصلة وأمثلتهاويذكر ابن شعيب  .)6(»ينفصل للضرورة

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

                                                 
  . 209يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 1
  . 92، وكفاية املنهوم ص 206 صيراجع مقدم العي املصروم  ) 2
  . 206م ص يراجع مقدم العي املصرو ) 3
  .  138ـ  136، وحقائق على اآلجرومية ص 124يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص ) 4
  .124يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
  . 332صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 6
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.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
 البن شعيب يف حقائق على اآلجرومية الواردةوأمثلتها جدول يبني أنواع الضمائر املنفصلة 

  .��:رقم
  

  الصفحة  املثال  نوعه  الضمري
ضمري املفرد املتكلم  ياإي  قوله تعاىل و، أعطيت ي اإي :

﴿وايإِي ونبهسورة البقرة ﴾ فَار 

40.    

139  

ضمري اجلمع املتكلم    اناإي  139  .انا أكرمتإي  
إيضمري املفرد املذكر املخاطب  اك   ﴿إياك نعبد وإياك نستعني ﴾ 

  . 5سورة الفاحتة 
140  

إيضمري املفردة املخاطبة  اك  إي140  .أكرمت اك  
ضمري اال  اكماإيثنني املخاطبن مذكرا ي

  ومؤنثا
وهو مفعول اكما أمدحتإي ،

  ".أمدحت" :بـ
140  

اكُإيضمري جلماعة الذكور املخاطبِِ  مكُإياَّ  نيم قصدت140  .م  
  140  .تأعطي اكنإي  اجلماعة اإلناث املخاطباتضمري   نكُإياَّ
إيضمري املفرد املذكر الغائب  اه  إياه ضرب140  .ت  
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إية الغائبةؤنثامل ضمري املفردة  ااه  إياها أكرم140  .ت  

  140  .تإياهما ضرب  مذكرا ومؤنثاضمرياالثنني الغائبني   إياهما 
  140  .إياهم أكرمت  املذكر الغائبنيضمري مجع   إياهم
ناهضمري مجع النسوة الغائبات  إي  تمأكْر ناه140  .إي  

  
         .��:رقمدول قراءة يف اجل

  :اثنا عشر ضمريا أنواع الضمائراملنفصلة
: ، ويستشهد بقوله تعاىل"تأعطيي اإي: "وميثل له بقوله ،املتكلم املفردضمري"ياإي"و
﴿وايإِي ونبهفَار﴾.  
  ".تمرانا أكْإي: "وميثل له بقوله ،ضمري اجلمع املتكلم "اناإي"و
  .﴾ نيعتسن اكإيو دبعن اكإي﴿  :له بقوله تعاىل ستدلوي ،ضمري املفرد املذكر املخاطب "اكإي"و 
  .تأكرم اكإي :، وميثل له بقولهضمري املفردة املخاطبة "اكإي"و
  ".اكما أمدحتإي" :، وميثل له بقولهن مذكرا ومؤنثايثنني املخاطبضمري اال "اكماإي"و
  ".مقصدت مكُإياَّ" :وميثل له بقوله ،ضمري اجلماعة اإلناث املخاطبات نكُإياَّو
  ".تضرب اهإي" :وميثل له بقوله ،ضمري املفرد املذكر الغائب" اهإي"و
  ".تا أكرماهإي" :وميثل له بقوله ة الغائبةؤنثامل ضمري املفردة "اَاهإي"و
  ".تإياهما ضرب"و :وميثل له بقوله مذكرا ومؤنثاضمرياالثنني الغائبينِ  "إياهما"و
  ".إياهم أكرمت" :جلمع املذكر الغائبِني وميثل له بقوله" إياهم"و
  ".إياهن أكرمت" :الغائبات، وميثل له بقولهجلمع النسوة " إياهن"و

  )املفعول املطلق(املصدر /16
يطلق اسم املفعول « :قولهدليل طفيش ترادفهما بأ يوضح املفعول املطلقأو املصدر حمتوى إن    

: قلنا حنو ضربته ضربا حقيقة، وعليه فاملصدر واملفعول املطلق مترادفان، إنْ: املطلق عليه وعلى حنو
 ما ناب منابههو اسم احلدث، أو« :ه عند الصباغدوح ،)1(»أيضا يسمى مصدرا ضربته كل الضرب،

                                                 
  . 337ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
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ويعلل أبو القاسم . )2(رف خبالف غريه، ومسي مطلقا لعدم تقيده حب)1(»أو معناه املنصوب بفعل لفظه
، "يضرِب"و، "ضرب" ر منه الصيغ وهي مثال صيغةدصألنه ت ؛الغرداوي سبب تسميته باملصدر

، خترج كلها من الضرب، وشبهوه باحلوض الذي ترد فيه اإلبل "مضروب"، و"ضارِب"و" اضرِب "و
: نحو الفعل ثا في تصرِيفالالَّذي يجِيُء ث«: طفيش على قول ابن آجرومأويعلق  ،)3(وتصدر عنه

وهو أنه إذا أريد بيان  ،إثبات طريق خمصوص فهذه مساهلة مع املبتديء، أو )4(»ضربَ يضرِب ضربا
ثانيا أو رابعا وإال فال مانع من جميئه  ،لكتصاريف الفعل جاء املصدر ثالثا ال ثانيا وال رابعا وال غري ذ

  .)5(وضرب يضرِب ضارِبا ضرباً ،يضرب ضرب باًرض: أو غري ذلك حنو
.  

        املفعول املطلق معاين
مع التمثيل  )6(الشريف التلمساينأبو يعلى  املفعول املطلق يكون ملعان خمتلفة يوضحها حمتوى إن    

  : هلا ومن ذلك قوله
  .اجلوس تا، وجلسقيام قمت: ، مثليد الفعللتأك /1

املطلق يكون ملعىن التوكيد ال يثىن وال جيمع؛ ألنه يدل على  وينبه أبو القاسم الغرداوي أنَّ املفعول
ومنه ماناب عن املصدر املؤكد مما له شراكة يف مادته وهو اسم مصدر  ،القليل والكثري بلفظ واحد

 :تعاىل، ومصدر لفعل آخر حنو قوله )7(﴾مّن الْأَرضِ نباتا أَنبتكُم اللَّـهو ﴿: حنو قوله تعاىل
  .)9("تبتيال" "تبتل"، ومن "إنباتا" "أَنبت"، ويعقب عليه ألن املصدر من )8( ﴾إِلَيه تبتيلًا وتبتلْ﴿
  . ـ بكسر اجليم ـ ألنه نوع من اجللوسةً سلْجلست جِ: ويكون للنوع مثل /2
  . لسة واحدةج أي ـ بفتح اجليم ـ ةَسلْجلست ج: ويكون للعدد ومثل /3

  املفعول املطلقأقسام 

                                                 
، الفتوح القيومية ص »وهو املصدر الفضلة املسلط عليه عامل من لفظة أو معناه« :بقوله الصنهاجي ابن آقد أ محد ، وعرفه164اغية ص الدرر الصب ) 1

278 .  
  .  428يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 2
   .  206يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 3
  .  22،23ص منت اآلجرومية  ) 4
     . 339،340ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) 5
   .  125يراجع الدرة النحوية ص  ) 6
  ". أنبت"من الفعل الرباعي" إنباتا"عن املصدر املؤكد " نباتا"، والشاهد يف اآلية نيابة اسم املصدر وهو 17 نوحسورة  ) 7
  ". تبتل"وفعله " تبتال"مصدر ناب عن مصدر آخر وهو " تبتيال:"، والشاهد يف اآلية 8 املزملسورة  ) 8
   .  208يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 9
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  :)1(املزمري عند ابن أب: إىل قسمني ومها عول ااملطلقاملف وينقسم    
  :لفظي /1

  هلضفَل ةًاريزِ هترزـكَ ***   هلعف ظَفْلَ قافَا وم اكذَفَ
  :معنوي /2

ذَوا موافق لمـعنفْلَ اقِفَوِ ***  ا لَبِ اهرِفَكَ ظحت جالًذ  
  املفعول ااملطلقما ينوب على 

عول ااملطلق ومل تكن مصدرا، وذلك على املف أشياٌء بصنه قد تأنالصنهاجي بن آقد أمحد ويفيد     
فَلَا ﴿ :قوله تعاىل: مضافني إىل املصدر حنو  "بعض"و "لّكُ" :على سبيل النيابة عن املصدر حنو

: العدد حنو قوله تعاىلا وكذ، )3(﴾الْأَقَاوِيلِ بعض علَينا تقَولَولَو ﴿ ،)2(﴾الْميلِ كُلَّ تميلُوا
﴿موهدلفَاج انِنيةً ثَملْدضربته سوطا، وكذلك الصفات عند بعضهم، : ، وأمساء اآلالت، حنو)4(﴾ج

  . )6(كثريا ذكرا ذكر ربك، أي ا)5(﴾كَثريا ربك واذْكُر﴿: حنو قوله تعاىل
   ظرف الزمان واملكان: باب املفعول فيه /17 

أبو يعلى  ويعرفه ،)7(الوعاء اليت حتفظ فيه األشياءب لغة البجائي يعرفهباب املفعول فيه  حمتوى إنَّ    
أو ما يقوم  "يف":االسم املنصوب املقدر بـ«: ومن ذلك قوله الشريف التلمساين اصطالحا

  .)9(باملفعول فيه؛ ألنه يقع فيه الفعل تهسبب تسميويعلل أبو القاسم الغرداوي . )8(»مقامه
  أقسام الظرف

ومعدودة، فاملعدود منها ما وقع جوابا ، وخمتصة، مبهمة: م البجائي الظرف إىل ثالثة أقسامسيقَ    
؟ فيقال لك يف  صمت كم: وعامني، أال ترى أنك تقولا وعام ويومني وشهرينيوم : ، حنو"كم":بـ

واملختص  ،فهو معدود "كم"يوما، أو يومني، أو عاما، أو عامني، فكل ما وقع يف جواب :  اجلواب

                                                 
  .   212يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 1
    ". مال"در الفعل عن املفعول املطلق ألا أضيفت إىل مص" كل"، والشاهد يف اآلية نيابة 129سورة النساء  ) 2
  ". تقَول"عن املفعول املطلق ألا أضيفت إىل مصدر الفعل " بعض"، والشاهد يف اآلية نيابة 44سورة احلاقة  ) 3
  ". جلده"عن املفعول املطلق ألنه أضيف إىل املعدود " مثانني"، والشاهد يف اآلية نيابة العدد 4سورة النور  ) 4
  ". ذكرا" "احملذوف"عن املصدر " كثريا"اهد يف اآلية نيابة الصفة ، والش41سورة آل عمران  ) 5
  .   96، 95، وكفاية املنهوم ص 279يراجع الفتوح القيومية ص  ) 6
بن عبد يم، ، وشرح منت اآلجرومية، أبو عبد اهللا زيد بن عبد الرمحن املكودي، حتقيق أمحد إبراه440يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 7

  .  98الويل املغين ص
  .    126الدرة النحوية ص  ) 8
   .     209يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 9
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 يوم اجلمعة، أو: فيقال لك يف اجلواب ؟تمدمىت قَ: ، أال ترى أنك تقول"مىت":ما وقع جوابا لـ
  .)1(حيناو قرأت وقتا وزمانا: لهومثا "كم":وال لـ" مىت" :واملبهم ما مل يكن جوابا لـ .بكرة

       اإلعراب والبناء من حيث أقسام الظرف

ب وهو مامل يكن فيه موجب معر: قسمنيإىل ينقسم بالنظر إىل اإلعراب والبناء  فيه املفعولإن     
وإمنا بنيت  ؛قبل، بعد، وأمس، وإذا: يوم، وشهر، واملبين ما كان فيه موجب للبناء مثل: مثلللبناء 

حممد باي ويضيف . )2(هذه ألا تضمنت ما أوجب هلا البناء وهو تضمنها معىن احلروف وشبهها ا
)3(مبلعامل أن ظروف املكان تلزم اإلضافة إال ثَ

ومن  وبناءها وخصائصها"ثَم" طفيش بنيةُأكما يبني  .
وهي مبنية اسم إشارة ـ  التاء وإسكاابفتح ـ  "مثت"ويقال  ـ بفتح الثاءـ  وثَم« :قولهذلك 

للبعيد، بين لتضمنه معىن أصله أن يؤدى باحلرف، وال تقع مفعوال، وجيوز إحلاق هاء السكت يف 
الشريف  ويفرق أبو يعلى. )4(»مثّه، وقد تلحق يف الوصل إجراء له جمرى الوقف: الوقف فيقال

ال املبهم إ"يف":ظروف املكان فال يقدر منها بـ اوأم«: املكان والزمان بقوله التلمساين بني ظريف
   .)5(»وشبهها ،ولديعند، : وماحمل عليه مثل

  العامل من حيثاملكان  أقسام ظرف
ينصبه : األول«: قولهدليل يبني أبو يعلى الشريف التلمساين أقسام ظرف املكان من حيث العامل ب    

أمام، وخلف، وقدام، ووراء، وفوق،  :الست وهيكل فعل وهو املبهم واملقدر، فاملبهم اجلهات 
جلست خلفك وأمامك وعندك، وما كان مثله، : عند، ولدي، مثل: وحتت، وما محل عليها مثل

ينصبه فعل دون فعل وهو املشتق، :  والثاين. واملقدر مثل سافرت ميال وفرسخا وبريدا، وما كان مثله
. ، وما أشبه ذلكسلجاس ولجس ويلَنصبه إال جوالينصبه ال ما اشتق من مصدره مثل الس الي

الدار، واملسجد، واحلمام، وماكان مثله، واليصل إليه : ما عدا املبهم واملقدر واملشتق مثل: والثالث
  .)6(»الفعل إال حبرف اجلر ظاهرا، واليسقط إال يف الشعر، ويف قليل من الكالم

  خروج ظرف الزمان عن الظرفية

                                                 
  .  443، 442يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 1
  .    127، 126يراجع الدرة النحوية ص  ) 2
  .   97يراجع كفاية املنهوم ص  ) 3
     . 355ص بيان التحفة اآلجروميةسائل التحقيقية يف م ) 4
  .  128الدرة النحوية ص  ) 5
  . 128الدرة النحوية  يف شرح اجلرومية ص  ) 6
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يوضح أبو القاسم الغرداوي أنَّ ظرف الزمان قد خيرج عن الظرفية ويكون  املفعول فيه يف حمتوىو    
ا واتقُوا يوم ﴿: ، ومفعوال حنو قوله)1(﴾مّن قَبلِ أَن يأْتي يوم لَّا بيع فيه﴿: فاعال حنو قوله تعاىل
أو خربا  ،)3(﴾وكَانَ يوما علَى الْكَافرِين عِسريا﴿ :كان حنووخربا ل ،)2(﴾هترجعونَ فيه إِلَى اللَّ

ـٰذَا يومكُم الَّذي كُنتم توعدونَ﴿ :للمبتدإ حنو مِ  ﴿: أوجمرورا باحلرف حنو ،)4(﴾هوبِي لَا أُقِْسم
ةامي5(﴾الْق(، مٍ كُلَّ﴿: أواإلضافة حنووي وي هف أْنش﴾)الظرفية ال خيرج ، وظرف املكان الزم )6

   .)7(عنها
.  
.  

  أوزان الظرف املشتق
فإن كان من مصدر رباعي فصاعدا فعلى « :قولهومن ذلك طفيش أوزان الظرف املشتق أيبني     

 ، وإنْـ بفتح امليم وكسر العنيـ ، "علمفْ"من ثالثي واوي الفاء فعلى وزن أو وزن اسم مفعوله،
كان املضارع مضموم العني أو مفتوحها فكذا، أو  ، وإال فإنْـ بفتحها ـ"علمفْ"اعتلّ الالم فعلى
)8(»ـ بفتح امليم وكسر العني ـ"مفعل"مكسورها فعلى 

.  
 �
    باب احلال /

، )10(، نكرة)9(من اهليئات ني ما استبهميِباحلال يف شروح اجلزائريني لآلجرومية ت باب ويف حمتوى    
طفيش سبب أويبني  ،)14(قلةنتمو ، )13(الغالب إال مشتقة، وال ترد يف )12(فضلةو، )11(منصوبةو

مه ألنه أقرب يف املعىن إىل الظرف، معىن قد« :قولهومن ذلك الظرف وبقية املنصوبات  تقدميها على

                                                 
  . خروجه عن الظرفية ويعرب فاعال" يوم:"، والشاهد يف اآلية قوله254سورة البقرة  ) 1
  . مفعوال بهخروجه عن الظرفية ويعرب " يوما: "، والشاهد يف اآلية قوله281سورة البقرة  ) 2
  .خروجه عن الظرفية ويعرب خربا لكان" يوما: "، والشاهد يف اآلية قوله26سورة الفرقان  ) 3
  . خروجه عن الظرفية ويعرب مبتدأ" يومكم: "، والشاهد يف اآلية قوله103نبياء سورةاأل ) 4
  مسا جمرورا؟ خروجه عن الظرفية ويعرب ا" بيوم: "، والشاهد يف اآلية قوله01سورة القيامة  ) 5
  . خروجه عن الظرفية ويعرب مضافا إليه" يوم: "، والشاهد يف اآلية قوله29سورة الرمحن  ) 6
  . 212يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 7
     . 356ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 8
  . 129يراجع الدرة النحوية ص  ) 9

  . 456يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 10
  . 170يراجع الدرر الصباغية ص  ) 11
  . 287يراجع الفتوح القيومية ص  ) 12
  . 153يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 13
  . 217يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 14
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وألن لفظ احلال لغة الزمان، ويطلق أيضا على ما عليه الشيء من  ؛جاء يف وقت الركوب جاء راكبا،
خري أو شر، وقيل قدمه ألنه من متعلقات املفعول به إذ هو املزيل اإلام هيئته وال خيفى أنه 

  .)1(»مقبول
  احلالأقسام 

وميثل  جاء زيد يضحك،: اآلجرومية للبجائي مجلة فعلية أو امسية وميثل لألوىلواحلال يف شرح      
مجلة من فعل وفاعل يف حمل نصب  وليف املثال األ "يضحك" :ـه على رأسه، فيد اء زيدللثانية ج
، كما )2(موضع نصب على احلال ال الثاين مجلة من مبتدإ وخرب يفيف املث "يده على رأسه"حال، و

  . )«3ند جالسة مررت« :تكون مفردة، وميثل هلا أمحد بن آقد الصنهاجي بقوله
.  
.  
.  
.  

  تعدد احلال املفردة
 :بقوله تعاىل الصباغوميثل هلا إِنْ كان صاحبها مفردا تتعدد احلال املفردة      

 " ارجعي"حال أوىل من الياء يف ": راضية":فـ: اويعقب عليه )4(﴾مرضيةً راضيةً ربِّك إِلَٰى ارجِعي﴿
  .)5(أيضا والياء مفرد حال ثانية منها: "مرضية"و " ارجعي"

    أنواع احلال
رأيت زيدا قائما : وتكون حمكية، وهي املاضية حنو أنواعهايبني أبو القاسم الغرداوي  اهتوواتباعا حمل    

جاء زيد : مررت بزيد مسافرا غدا، ومقارنة وهي احلاضرة حنو: أمسِ، ومقدرة وهي املستقبلة حنو
: ، ومتنقلة عنه حنو)6(﴾ وخلق الْإِنسانُ ضعيفًا﴿: راكبا، وتكون الزمة لصاحبها ال يفارقه معناها حنو

ويستدل صاحب احلال يكون معرفة  بلعامل على أنَّ حممد باي  صنيو .)7("ضاحكا"زيدجاء : حنو
  : )8(من منظومته بقوله

                                                 
     . 357ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
  . 455جرومية الكبري للبجائي ص يراجع شرح اآل ) 2
  . 286الفتوح القيومية ص  ) 3
  . حال ثانية" مرضية"حال أوىل و" راضية"، والشاهد يف اآلية حيث تعددت احلال31سورة الفجر  ) 4
  . 171يراجع الدررالصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
  . لصاحبها حال الزمة" ضعيفا: "، والشاهد يف اآلية قوله28سورة النساء  ) 6
  . 214يراجع شرح اآلجرومية أليب اقاسم الغرداوي ص  ) 7
  . 98يراجع كفاية املنهوم ص  ) 8
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. . . . . . . . . . .    *** وصاحالْ ببِ الِحترِعأَ يفحق  
   باب التميييز /19 

القاسم  ووأب :بدليل قوله الشريف التلمساينيعلى  وأبيف اللغة يعرفه  التميييز حمتوى إن      
، )1(»الشئ أبنية تبيينا وكذلك التفسري تنيومنه ب، ني والتفسرييالتب »ند جالسة مررت« :الغرداوي

  : )3(بلعاملحممد باي وحده اصطالحا عند ، )2(وأيب القاسم الغرداوي ويراجع مثله عند
  متأَ يزيِمت وهفَ اتوالذَّ نم ***   مهبان امل رسفَم مسإِ

  التمييزأقسام 
   :مها )4(التمييز إىل قسمنيالصنهاجي بن آقد م أمحد سيقَو   
   . إلام اسم، ويشمل متييز العدد، واملساحة، والوزن، والكيل نيبم متييز /1
2/ متييز مبيت﴿: ويشمل املنقول عن الفاعل حنوإلمجال نسبة،  ناشولَغ أْسا الربيواملنقول )5(﴾ش ،

 ،)7(﴾مالًا منك أَكْثَر أَنا﴿: حنوواملنقول عن املبتدإ  ،)6(﴾وفَجرنا الْأَرض عيونا﴿ :عن املفعول، حنو
  . الًجر اسِالن مركْأَ: وغري املنقول عن شئ حنو ،)7(﴾مالًا منك أَكْثَر أَنا﴿

  : )9(ستدل بقول ابن مالكوي ،)8(مامقد عامل التمييز ال يكون إال أنَّعلى وينبه الصباغ 
وعلُام التقَ يزِيِمدم اَقلَطْم   *** الْوفذُ لُعو الترِصيف نزراقَبِا س  

  : ن مهايمكْلتمييز اسم التفضيل حيبني ابن شعيب أنَّ  التميييز يف حمتوىو    
 تلَع: ا، فيصح أن يقالوأكثر مالً اأنت أعلى مرتلً: كان فعال يف املعىن وجب نصبه حنو إنْ /1

  . كالُم رثُمرتلتك، وكَ
  . )10(مرأةا ، وهند أفضلُرجلٍ زيد أفضلُ: وحنمل يكن كذلك وجب جره،  وإنْ /2

  أوجه االتفاق واالختالف بني احلال والتمييز

                                                 
  . 130النحوية ص الدرة  ) 1
  . 218يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 2
  .   100يراجع كفاية املنهوم ص  ) 3
  .   290يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  ". اشتعل شيب الرأس"متييز متحولة عن الفاعل والتقدير " شيبا: "، والشاهد يف اآلية قوله4سورة مرمي  ) 5
  ".فجرنا عيون األرض: "متييز متحولة عن املفعول به والتقدير" عيونا: "والشاهد يف اآلية قوله ،12سورة القمر  ) 6
   ". أكثر من مالك مايل:"ز متنقلة عن مبتدأ والتقدير متيي" ماال: "، والشاهد يف اآلية قوله34سورة الكهف  ) 7
  . 173يراجع الدرر الصباغية ص  ) 8
  . 253شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  ) 9

  .  157يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 10



201 
 

فأوجه االتفاق أما  اق واالختالف بني احلال والتمييز،تفالصنهاجي أوجه االبن آقد أمحد ويذكر    
   .فضلتان، منصوبتان، رافعتان لإلامامسان نكرتان، 

عليه، تكون مجلة، والتمييز ال يكون إال امسا، وأنَّ احلال يوقف معىن احلال  احلال وأوجه االفتراق أنَّ
يئات، والتمييز مبني مبني للهاحلال  ، خبالف التمييز، وأنَّ)1(سكَارٰى﴾ وأَنتم الصلَاةَ تقْربوا لَا ﴿: حنو

  : )2(احلال تتعدد كقوله مبني للذوات، وأنَّ
لَعذاَإِ ى ما زرلَ تي بِلَيفْخزِ  ***  يةيةُار بياِهللا ت رانَلَج حاف3(اي(.  

وخيالف التمييز احلال يف أنه ال يكون إال امسا، واحلال « :طفيش خمالفة التمييز للحال بقولهأكما يبني 
يكون مجلة وظرفا وجارا وجمرورا على ما مر، من أما احلال أو نائبان عن احلال، ويف أنه ال ينوب 

ضريب العبد مسيئا، ويف أنه مبين للذوات فقط أو هلا تارة : عن عمدة، واحلال تنوب عن اخلرب، حنو
صادقا، ويف أنه ال يتعدد،  تكلّم: واحلال مبين للهيئات، ودخل يف اهليئة حنو للنسبة أخرى قوالن،

  .)4(»واحلال يتعدد على الصحيح

يعلل أبو القاسم الغرداوي تأخري متييز النسبة فال يتقدم على عامله؛ ألنه يكون  التميييز يف حمتوىو    
  :)5(يف الشعر مقَدما على عامله كقول الشاعرحموال عن الفعل والفاعل ال يتقدم على فعله، وما ورد 

  يبطت اقِرفالْا بِسفْن انَا كَمو*** ا هيببِح اقِرفالْأتهجر لَيلَى بِ
  :)6(كقول اآلخر

 فْسأَنا تل الْطيبِن يبمى ن ***واعي الْدمنون يني جِاداراه  
  . )7(يف البيتني ومحل ذلك على الضرورةعلى عامله وهو تطيب " نفسها"فقدم 
   باب االستثناء /20
مما دخل فيه غريه، أو  إخراج الشيء :لغةالصنهاجي آقد  يعرفه أمحد بن االستثناء حمتوى إن    

 نإخراج بعض م: الشريف التلمساين اصطالحاأبو يعلى فه رعي، و)8(إدخال الشئ مما خرج فيه غريه
                                                 

  . حال يتوقف املعىن عليها" وأنتم سكارى: "، والشاهد يف اآلية قوله43سورة النساء  ) 1
  ". علي"حيث تعدد احلال لواحد، وهو الضمري يف " رجالن حافيان: "، والشاهد فيه قوله233البيت من الطويل وهو نون ليلى يف ديوانه ص   ) 2
  .  292يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
     . 377صسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 4
،  114أسرار العربية  ،4/36، ولقيس بن امللوح يف الدرر 2/384، واخلصائص 290للمخيل السعدي يف ديوانه ص  البيت من الطويل، وهو ) 5

   ". تطيب"على عامله املتصرف " نفسا"والشاهد فيه تقدمي التمييز 
حيث قدم " أنفسا تطيب: "وله،  والشاهد فيه ق2/389وشرح التسهيل  ، 1/400البيت من املتقارب، وهو لرجل من طيء يف شرح التصريح  ) 6

  . التمييز على عامله، وهذا نادر عند سبيبويه واجلمهور، وقياسي عند الكسائي واملربد
  . 221يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 7
   . .  294يراجع الفتوح القيومية ص  ) 8
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استفعال من الثّين، وهو االرتداد إىل ما «: قولهدليل طفيش مبناه ومعناه بأ ويبني ،)1(كل بإال وأخواا
وإنما أبدلت لتطرفها بعد ألف زائدة، وهو باق على  ؛قبل مبعىن اإلخراج منه، ومهزته بدل من الياء

معناه املصدري، وهو حماولة اإلخراج والسعي فيه، فإنّ ذلك من معىن الطلب املوضوعة له السني 
  .)2(»والتاء، فإنّ يف ذكر املستثىن منه ذكر لالستثناء

  كَلم االستثناء أقسام
  :)3(وكَلم االستثناء مثانية وهي على أربعة أقسام 

روف طفيش سبب تسمية أدوات االستثناء باحلأ، ويعلل باتفاق "اإلَّ"وهي  قسم ال يكون إال حرفا /1
كذا قيل، وحيتمل أن احلروف يف هذا الباب على غريها  حروفا ألصالةوإمنا مساها كلها « :قولهدليل ب

إال وخال وعدا وحاشا، والفعل  :مايكون احلروف مبعىن الكلمات، والكلمة تطلق على احلروف ك
وهو  وسوى، فيكون مسى العام، غري :كـ خال وعدا وحاشا املستعمالت أفعاال، واالسم: ـك

  . )4(»باسم اخلاص وهو لفظ احلروف، أو حروف مبعىن أدوات الكلمات
   . باتفاق "غري"وقسم ال يكون إال امسا وهي  /2

  .، وحشاا، وعدخال: عليته وحرفيته، وهيوقسم اختلف يف ف /3
أبو يعلى الشريف ف يضيو، واءي، وسَوى، وسوس: وهي: وقسم اختلف يف امسينه وظرفيته /4

  .)5(، وال يكون ليس: مهاني القاسم الغرداوي آدات ومحد بن آقد الصنهاجي وأبوأالصباغ التلمساين و
  االستثناء أقسام

   .متصل ومنقطع:  قسمنيإىل االستثناءينقسم    
  . )6(»من جنس ما قلبه هو أن يكون ما بعد احلرف«: قولهومن ذلك فه ابن شعيب املتصل ويعر /1
ما يف : حنو هو أن يكون الثاين ليس من جنس ما قلبه« :قولهدليل عرفه ابن شعيب بياملنقطع و /2

واحلمار ال الدار من أحد إال محارا؛ ألن احلمار ليس من جنس ما قبله، ألن أحدا يقع على من يعقل، 
  .)7(»يعقل

  "إال"أحكام املستثىن بـ 

                                                 
  . 132يراجع الدرة النحوية ص  ) 1
     . 379ص التحفة اآلجرومية سائل التحقيقية يف بيانم ) 2
  .    175، والدرر الصباغية ص  294يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص ) 3
     . 379ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 4
  .   221، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 296، والفتوح القيومية ص 175يراجع الدرر الصباغية ص  ) 5
  .    294الفتوح القيومية ص  ) 6
  .    159، 158حقائق على اآلجرومية ص  ) 7
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والدرر  ،الدرة النحوية، وشرح اآلجرومية الكبري للبجائييف تتوزع " إال" :أحكام املستثىن بـ    
  :الفتوح القيومية وغريها على ثالثةالصباغية، و

بقوله  )1(الشريف التلمساين أبو يعلى وميثل له ،إذا كان االستثناء تاما موجبا وجب نصب املستثىن /1
  . )2( ﴾مّنهم قَليلًا إِلَّا منه فَشرِبوا﴿ :تعاىل

  :إذا كان الكالم منفيا تاما ففيه وجهانو /2
، وعلق )3(﴾مهنا ميلًلقَ الَّإِ وهلُعا فَم﴿: ، ويستشهد البجائي بقوله تعاىلالنصب على االستثناء والبدلية

بالنصب على " قليلًا"، وقرىء"فعلوه"يف " الواو"بالرفع على البدلية من "قليلٌ"قرئ : وعلق عليه
  .)4(االستثناء

م عليه نفي، ومل يذكر فيه املستثىن منه، كان املستثىن عند دقَتي ستثناء مفرغا، بأنْوإذا كان اال /3
صاحب الفتوح  يطلق عليه و ،)5("إال"و "النفي"الصباغ على حسب ما تطلبه العوامل، ويقدر سقوط 

  :، ففيه األحوال اآلتية)6(مصطلح الكالم الناقصالفتوح القيومية 
" :، فـدـيز ما قام إلَّا: ثىن على الفاعلية حنوع املستفيستدعي فاعال ر "إال" كان الكالم ما قبل إنْ /أ

  .ملغاة" إال"و "قام"مرفوع على الفاعلية بالفعل " زيد
ا إلَّ تبرا ضم :ب املستثىن على املفعولية حنوصيطلب مفعوال ن "إال"كان الكالم ما قبل   وإنْ /ب
زملغاة "إال"، و"ضربت"منصوب على املفعولية بالفعل " زيدا" :فـاً دي.  

 ما مررت إال: ستثىن حبرف جر حنوامل ريستدعي جارا وجمرورا ج "إال"وإنْ كان الكالم ما قبل  /ت
  .ملغاة" إال"، واسم جمرور بالباء "زيد" :، فـبزيد

  ، ومثيالا"سوى"و" غري"حكم املستثىن بـ 
عند ابن شعيب وأيب القاسم " سواء"، و"سوى"، و"سوى"و " غري" :ستثىن بـامل حكم يف حمتوىو    

   . )7( "اإلَّ"فتعرب إعراب االسم بعد  االستثناء أدواتا مأال جيوز فيه غري اجلر، وـ  الغرداوي
  . "حشا"، و"عدا"، و"خال"حكم املستثىن بعد 

  :)1(فيها املزمري ل ابن أبيقوو
                                                 

  . 134يراجع الدرة النحوية ص  ) 1
  . وجب نصبه ألنه مستثىن تام موجب" قليال: "، والشاهد يف اآلية قوله249سورة البقرة  ) 2
  ".فعلوه"ب على االستثناء، ومن قرأ بالرفع على البدل من الواو يف ، من قرأ بالنص"قليال: "، والشاهد يف اآلية قوله66سورة النساء  ) 3
  .486يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 4
  . 177يراجع الدرر الصباغية ص  ) 5
  .295يراجع الفتوح القيومية ص  ) 6
  .  223، وشرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص 161يراجع حقائق اآلجرومية ص  ) 7
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اشا بِحم ررأَوِ اج بصانوا وعا د  *** ا قَلَخد اسثْتنيته معتقاد  
الَيف حة النبِ بِصا الْهفـــلعيه  ***والَحالْ ةجبِ را الْهحرفيه  

 "ما"، وإذا مل تتقدم عليها "ما"حممد باي بلعامل هلا النصب إذا تقدمت عليها  يذكروحكم ما بعدها 
حرف " خال" ، على أنَّ، وعدا زيدخال زيد القوم قام: ثل هلا بقولهميما بعدها يكون جمرورا، و فإنَّ

 "ما":، فـاعدا زيد، وماادخال زيما قام القوم: ويف قوله أيضا. "خال" :اسم جمرور بـ" زيد"جر، و
مفعوال به  "زيداً"و ،هما ضمري مستتر يعود على البعضصلتهما، وفاعل "عدا"و" خال"، واملصدرية
ا ال تكون إال" حشا"ا هلما، وأمتىن بـاملستث أنَّالصنهاجي آقد أمحد بن وأضاف . )2(حرف جر فإ :

، "عدا"، و"خال"املستثىن بعد طفيش حكم أويذكر  ،)3(على اخلربية منصوب "ال يكون"، و"ليس"
زائدة، وهي " ما"، فتكون "ما"وقد يرد اجلر مع دخول « :عليها بقوله"ما"مع دخول  اجلر "حشا"و

)4(»حروف
 .  

   "ال"باب  /�� 
ا تعمل عمل الشريف التلمساين أ أبو يعلى على ضربني يف العمل، ويبني "ال"باب  حمتوى إن    

  .)5( "نَّإِ"وكذا عمل " ليس"
  النافية للجنس" ال"شروط عمل 

  :)6(النافية للجنس بشروط يذكرها البجائي "إنَّ"عمل " ال"تعمل    
  . ها نكرتني، فال تعمل يف املعارفيكون معموال أنْ /1
  .أال يفصل بينهما فاصل /2
، وال خيلو امسها )7﴾أمل ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه ﴿ :تكون غري مكررة، وميثل هلا بقوله تعاىل أنْ /3

وحكمه  ،واملثىن واجلمع الواحد فرديدخل يف ال، فمن ثالثة أقسام مفرد ومضاف وشبيه باملضاف
 قاموميثل البجائي يف هذا امل ،)8ا فىت يف الدارلَ: قولهومن ذلك الكنيت حممد بن بادي وميثل له  ،البناء

                                                                                                                                                            

«« 
  .     238مقدم العي املصروم ص  ) 1
  .      105يراجع كفاية املنهوم ص  ) 2
  .      296يراجع الفتوح القيومية ص  ) 3
     . 390ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 4
  .      138يراجع الدرة النحوية ص  ) 5
           . 392ص التحقيقية يف بيان التحفة اآلجرومية سائلم، و501، 500يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 6
    . عاملة ألا غري مكررة" ال"إن " ال ريب: "، والشاهد يف اآلية قوله2، 1سورة البقرة  ) 7
  .       240يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
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على  هفتبني ،عندك على الياء، وال مسلمات فتبنِيه ،كدنع نيملسا ملَ: قولهدليل جلمع املذكر واملؤنث ب
" ال"وبين املفرد لتركيبه مع «: قولهومن ذلك ، ويعلل أبو القاسم الغرداوي بناء املفرد )1(الكسر

 رجلٍ ال غالم: فحكمه النصب وميثل له البجائي بقوله إليه ا املضافأم .)2(»كتركيب مخسة عشر
، يف حممد موجود نا مال خري: الكنيت بقولهحممد بن بادي يمثل له فباملضاف  الشبييه اأم عندك،

وإذا . )3(خربها "موجود"تتعلق به، و "من حممد"، وشبه اجلملة "ال"اسم  "خري"املشبه باملضاف 
 ا رجلٌلَ: وينبه ابن شعيب على إعراب مثال اإلمهال بقوله ،عمال واإلمهالاإل جيوز فيها" ال"تكررت 

يف "مبتدأ، ومسوغ االبتداء بالنكرة حرف نفي، : "رجل"حرف نفي، و: "ال"، ةٌا امرأيف الدار ولَ
مبتدأ ومسوغه حرف النفي، وخربه حمذوف : "مرأةا"، حرف نفي: "ال"يف حمل خرب مبتدأ، و: "الدار

  .)4(األول دل  عليه
   باب املنادى /22 

، يقال فالن رفع الصوت«: قولهدليل ب لغةالشريف التلمساين  أبو يعلى هفُرعياملنادى  حمتوى إن    
 :قولهومن ذلك اصطالحا  الصنهاجي بن آقده أمحد فُرع، وي)5(»أرفع صوتا منه فالن أي أندى من

  . )6(»أو إحدى أخواا "يا" :الدعاء بـ«
  أدوات النداء

  :)7(بلعاملحممد باي ويتحقق النداء بأدوات جاءت يف منظومة 
                 خمأَ ةُسحربِ فها تنادا ى ي  *** هيا وهمةٌز أَوي أَ":ـبِ واي ."  

وأَي واهلمزة للبعيد، " هيا"و" أَيا"أنَّ «: وخيصص أبو القاسم الغرداوي مراتب حروف النداء بقوله
   .)8(»هلما معا" يا"للقريب، و

  أقسام املنادى
  :ينقسم املنادى إىل مخسة أقسام   

                                                 
  ,  502يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 1
  . 225شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 2
  .       240يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 3
  .        167يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 4
     397ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجعو ،183الدرة النحوية ص  ) 5
          397ص التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةسائل م يراجع، و300الفتوح القيومية ص  ) 6
      .        397ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجعو ،108يراجع كفاية املنهوم ص  ) 7
  .    228شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 8
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، ونَدي، ويا زديا زي: قولهدليل ثل له البجائي بميم وهو ما ليس مضافا وال شبيها به، ولَعاملفرد الْ /1
ويا هندويا هندان ، 1(ويا هندات(.  

كانت بلفظ النكرة وميثل هلا  النكرة املقصودة ونداؤها كنداء األعالم، فهي على هذا معرفة وإنْ /2
 على ما يرفعان انينب، وحكم املفرد العلم والنكرة املقصودة ي)2(رجالن، ويايارجلٌ: الصباغ بقوله

مبعناه  فَأَما املُفْرد العلَم« :قولهومن ذلك  املَقْصودةوالنكرة  العلَم املُفْردطفيش سبب بناء أ، ويعلل )3(هب
مبعناه السابق والنكرةُ املَقْصودةُ فَيبنيان لشبههما بالكاف احلرفية اليت خوطب ا معين، إفرادا أو تعيينا 

تعيني فال  ملضاف، فأما النكرة غري املقصودةوخطابا، فإنّ كاف اخلطاب غري مضافة وال شبيهة با
   .)4(»فيها، وأما املضاف وشبهه فال إفراد فيهما، هذا هو التحقيق مع اختصار

3/ النكرة غري املقصودة وهي نكرة حقيقة لفظا ومعىن؛ ألنه ينا شخص غري معني وميثل هلا اد ى
معينا  يناد ملْ، فهويا رجلًا خذْ بيدي: ذا حصل يف أمر من األمور نادىاألعمى إ نَّإ: البجائي بقوله

ومقصودا بل نداؤه عام وشائع فكل من 5(ىأجابه وأخذ بيده فهو املناد( .  
 :الضمري بقوله تعاىلبإضافة املنادى إىل  )6(البجائيله  املنادى املضاف إليه وميثل /4
  . )8(﴾والْأَرضِالسماوات  فَاطر﴿: وبإضافته إىل ظاهر كقوله تعاىلأ )7(﴾لَنا استغفر أَبانا يا﴿
، وحكم )9(لطيفا بالعباد ويا ا حبرا،يا راكب: قولهومن ذلك املضاف وميثل له الصباغ باملشبه   /5

ذف ناب حرف النداء املضاف والشبيه باملضاف والنكرة غري املقصودة النصب بفعل مضمر ملزم احل
  . )10(منابه

  "أل: "نداء االسم املعرف بـ
أبو وميثل له  "ياهذا"أو " يا أيها: " فال بد أنْ يأتوا فيه بـ" ال:"االسم املعرف بـنداء  حمتوى إن    

دخال حرف إوال جيوز  ،، ويا هذا الرجلها الرجلُيا أي: قولهومن ذلك الشريف التلمساين يعلى 
ف االسم من رعي ف والرعي ف، واأللف والالمرعحرف النداء ي ؛ ألنَّالنداء على مافيه األلف والالم

                                                 
  .  512يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 1
  . 184رر الصباغية ص يراجع الد ) 2
  . 203يراجع الفتوح القيومية ص  ) 3
     . 398ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 4
  .       515، 514يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبيجائي ص  ) 5
  .        516شرح اآلجرومية الكبري للبيجائي  يراجع ) 6
        ". نا"حيث أضيف املنادى إىل الضمري " يا أبانا: "، والشاهد يف اآلية قوله97سورة يوسف  ) 7
  ". السماوات"حيث جاء املنادى مضافا إىل اسم ظاهر وهو " فاطر السماوات: "، والشاهد يف اآلية قوله101يوسف سورة  ) 8
  . 185يراجع الدرر الصباغية ص  ) 9

   .185ة ص الدرر الصباغي يراجع ) 10
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نه عوقد حيذف حرف النداء ويعوض .  )1(ياهللا خاصة للزوم األلف والالم إياه: أم قالوا وجهني إالَّ
  . )2(ض منهوض واملعواللهم بني العيا: حرف امليم يف آخره، فال جيوز اجلمع بينهما، فال تقول

  أوجه املنادى املضاف إىل ياء املتكلم
ولك يف « :قولهومن ذلك إىل ياء املتكلم املضاف بني أبو القاسم الغرداوي األوجه يف املنادى ي    

يا "اكتفاء بالكسرة، و" يا عبد: "الكسر بغري ياء حنو: املنادى املضاف إىل ياء املتكلم ستة أوجه
يا "، و)4(﴾لَا خوف علَيكُم يعباديا ﴿ ،)3(﴾عباد فَاتقُونيا ﴿ :بياء ساكنة، قال اهللا تعاىل" عبدي
يا﴿: بياء مفتوحة حنو" عبادفُوايرأَس ينالَّذ يادبى"و )5(﴾عباأللف منقلبة عن ياء، قال " يا عباد
" ويا عباد"، و"يا هلف: "بغري ألف اكتفاء بالفتحة حنو" يا عباد"، و)6(﴾يوسف علَٰى يا أَسفَٰى﴿: تعاىل
7(»اكتفاء بنية اإلضافةبالضمة " عباد(.  
   باب املفعول من أجله  /23
يف شروح اجلزائريني ملنت اآلجرومية مبصطلح املفعول من أجله،  كَريذْ حمتوى املفعول من أجله إن 

، )9(»ك ألجلهرِل الفعل ألجله، أو تعنفس الشيء الذي فُ وهو« :طفيش لغةأويعرفه  ،)8(واملفعول له
كل مصدر انتصب على إسقاط حرف اجلر بيانا لعلة « :عند الصباغاصطالحا ه د، وح)9(»ألجله

يف   والزجاجالكوفيني طفيش رأيأويذكر  ،)10(»اإلقدام على املفعول من أجله، ويسمى املفعول له
فجعله الكوفيون مفعوال مطلقا  ،)11(ونفاه الكوفيون والزجاج«: قولهدليل عدم وجود هذا املصطلح ب

لعامله، كقعدت جلوسا، فجئت إكراما، مبعىن أكرمك إكراما فجئت، مبعىن أكرم، ألنّ ايء ملا كان 
جئت أكرمك : ضمن معىن اإلكرام، فجعله الزجاج مفعوال مطلقا ملقدر من لفظه، ففي املثال

                                                 
  . 142، 141يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  . 524، 523الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  يراجع ) 2
       . الياء املنادى املضاف إىل ياء املتكلم فيه اكتفاء بالكسرة مع حذف" يا عباد: "، والشاهد يف اآلية قوله16سورة الزمر  ) 3
املنادى املضاف إىل ياء املتكلم فيه إثبات الكسرة مع الياء، يراجع إعراب القرآن " يا عبادي: "، والشاهد يف اآلية قوله68سورة الزخرف  ) 4

       .4/135للنحاس
     . فتح ياء املتكلم يف املنادى املضاف إليها" ياعبادي: "، والشاهد يف اآلية قوله53سورة الزمر  ) 5
  .  فتح ما قبل ياء املتكلم، وقلبها ألفا" يا أسفى: "، والشاهد يف اآلية قوله84 فسورة يوس ) 6
  .    230، 229شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 7
، وحقائق 305، والفتوح القيومية ص 186، والدرر الصباغية ص 528، وشرح اآلجرومية الكبري لللبجائي ص 144يراجع الدرة النحوية ص  ) 8
  . 402ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةمو، 172لى اآلجرومية ص ع
     . 402ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 9

  . 186الدرر الصباغية ص  ) 10
      .1/508على الكافية، وشرح الرضي 2/179حاشية الصبان  ،"نه أي املفعول له مفعول مطلق اهـقال الزجاج والكوفيون إ: "قال الصبان ) 11
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حممد  ، وميثل له)2(دث شاركه وقتا وفاعالل حللَّيكون املع نْأَ: وأضاف غريه على ذلك .)1(»إكراما
  :)3(قولهدليل بلعامل ب باي 

  هرقَبى يف الْأت)4(تومالْ رذَحو ***   هررب مٍوقَا لالًلَجإِ تمقُكَ
  

         شروط املفعول من أجله  
  :)5(مخسةالصنهاجي بن آقد ، فهي عند أمحد يتحقق بشروط من أجلهاملفعول     

  .جئتك العسل والسمن: ، فال جيوزكونه مصدرا /1
  . جئتك قراءة العلم :كونه املصدر قلبيا كالرغبة، فال جيوز /2
  . رجاؤك جئته :كونه ظاهرا خبالف املضمر، فال جيوز /3
  .ل به وقتا، فال جيوز جئتك أمس طمعا يف معروفك اآلناحتاده باملعلَّ /4
  .جئتك حمبتك إياي ه باملعلل به فاعال، فال جيوزاحتاد /5

ستدل على ذلك من يه باحلرف ورإنه إذا اختل شرط من هذه الشروط وجب ج )6(وينبه ابن شعيب
  :)7(ألفيته ابن مالك

. . . . . . . . . . .      ***   . . . . .نْإِو شفُ طٌرقد  
  . . . . . . . . . . . . .  .. . . .***  فرحالْبِ هرراجفَ

ومل  العامل فيه متصرف ؛ ألنَّتقدمي املنصوب على الناصب زاوالصنهاجي جبن آقد أمحد  فويضي
  .)8(يوجد ما مينع  من جواز تقدميه، كما وجِد يف املفعول معه فكان جائزا

   باب املفعول معه /24 
الشيء الذي  لغة وهو« :بقوله طفيش لغةأويعرفه  ،معه أحد معموالت الفعلحمتوى املفعول  إن   

كل اسم انتصب مبا قبله بواسطة الواو الدالة على :عند الصباغ اصطالحا هدوح، )9(»فعل معه الفعل
  . )1(معىن املصاحبة

                                                 
     . 402ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
  . 306يراجع االفتوح القيومية ص  ) 2
   . 109شرح على اللؤلؤ املنظوم ص املنهوم يراجع كفاية  ) 3
  . 18سورة البقرة  ﴾لون أصابعهم يف آذام حذر املوتجيع ﴿ :إشارة إىل قوله تعاىل ) 4
  . 231، 230شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص و، 306يراجع االفتوح القيومية ص  ) 5
  .  174يراجع حقائق اآلجرومية ص  ) 6
   .  198يراجع شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك ص  ) 7
  . 310يراجع االفتوح القيومية ص  ) 8
     . 405ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 9
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  حكم إعراب املفعول معه
  : املفعول معهكم ثالث مسائل تتعلق حب )2(يبني البجائي    

1/ أَمسألة جيب فيها نصبه وال جيوز عطفه لعدم تتوميثل هلا بقوله يه :سرت والطريق ال  والطريق ،
  . ه مجاد؛ ألن يأيت وقوع السري فيه

قمت وزيدا، : ، وميثل له بقوله أرجح ومسألة جيوز فيها نصبه وعطفه، والنصب على املفعولية /2
، "قمت"يف  "التاء"على" زيد"بعطف  وزيد قمت:  وجيوز فيه الرفع فتقول، فيصح النصب وهو أرجح

  . ولكنه ضعيف لعدم تأكيد الضمري املتصل باملنفصل
وميثل له  ،عطفه أرجح من نصبه على املفعول معه أنَّ ومسألة جيوز فيها العطف والنصب أيضا إالَّ /3

  . لصد باملنفَرفوع املؤكَّالضمري امل ىه عطف علألن ؛ ديزا وأن قمت:  الصباغ بقوله
حالة رابعة تكمن يف امتناع العطف والنصب على املفعول معه وميثل الصنهاجي بن آقد أمحد  يذكرو

  :)3(هلا بقول الشاعر
  اونيعالْو باجِوحن الْججزو ***  ا موي نَزرب اتيانِغا الْا مذَإِ

  . )4(»العيون نلْحكَو: فالعيون مفعول به بفعل مضمر أي «:عليه بقولهويعقب 
25 /فوضخم بابِاألمساء ات  
 األمساء املضافة إليها، أو التالية حلروف اجلر، أو الواقع تابعة ملا قبلها يشملارورات حمتوى  إن    

اخلفض واجلر مبعىن واحد، واخلفض عبارة كوفية، واجلر عبارة  ، وينبه الصباغ أنَّمن ارورات
اها يف اآلجرومية على اإلضافة دون حروف اجلر لتناوهلم إي، واقتصر الشراح اجلزائريون ملنت )5(بصرية

ى الكالم عليه يف توابع ، أما التابع فقد مض)6(طفيش فقد تناوهلا بالتفصيلأعالمات االسم إال 
والصحيح أنّ العامل يف التابع هو ��:قولهومن ذلك ابع واملتبوع طفيش عامل التأويبني �،املرفوعات

زيد العاقلُ : مررت بزيد العاقلِ، أم معنويا، حنو: ولو بدال، سواء أكان لفظيا حنوالعامل يف املتبوع، 
                                                                                                                                                            

«« 
  .  188يراجع الدرر الصباغية ص  ) 1
  .  232/ 231شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص و، 534يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 2
، واملقاصد النحوية 3/158، والدرر 2/432، واخلصائص 2/151، واإلنصاف يف مسائل اخلالف 269يراجع ديوان الراعي النمريي ص  ) 3
أو حنوه، ويف هذه احلالة تكون " مجلن: "إال بتأويله بـ" العيونا: "ال يصح أن يتعدى إىل قوله" زججن احلواجب والعيونا: "والشاهد فيه قوله ،3/91

مجلة  أو حنوه، ويف هذه احلالة تكون الواو قد عطفت" كحلن: "منصوب بفعل حمذوف تقديره" العيونا: "الواو قد عطفت مفردا، وجيوز أن يكون قوله
  . على مجلة

  .   312الفتوح القيومية ص  ) 4
  .    176، وحقائق على اآلجرومية ص 189يراجع الدرر الصباغية ص  ) 5
      . 411ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ) 6
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�جاء
)1(، ويعهي اإللصاق واإلسناد، ومنه : بدليل قوله الشريف التلمساين اإلضافة لغة أبو يعلى  فر
ف رعتء لييالش إىل ضم الشيء: ، واصطالحاه وأسندته إليهتظهري إىل احلائط إذا ألصقْ تفْأض: قوهلم
أو يتخ2(صص(.  

.  
  أضرب اإلضافة

     اإلضافة على ضنربي :قَإضافة حمضة وتشمل ما يدبالالم االستحقاقية ر ر بـ كلْواملقَدومـا ي: 
"نقولهدليل وميثل هلا البجائي على الترتيب ب، )3(اجلنسية "م :كلْفمثال امل :عمرو الُغالم زيد، وم 

الباب : باب الدار وسرج الدابة، وتقديره :، ومال لعمرو، ومثال الم التخصيصزيدل غالم: وتقديره
ذه الدابة،للدار، والسرج للد ذه الدار، وهذا السرج اختص ومثال إضافة  ابة، أي الباب اختص

املضاف إليه يف هذه  سم الثايناال ، إنَّ )4(م فضةحديد، وخات في، وسبٍهذَ سوار: النوع للجنس
 نم وارس:  وتقديرها "من" :؛ ألن اإلضافة هنا مقدرة بـاألمثلة هو جنس األول، واألول نوع له

 )6(الصنهاجي بن آقدوأمحد  )5(ابن شعيب ن، وأضاف كل مةضف نم ماتِ، وخديدح نم اب، وببٍهذَ
ملة من جب الصنهاجي بن آقدأمحد  وميثل هلا "يف:"ما يقدر بـ )7(بلعاملحممد باي و )6(الصنهاجي

، )9(﴾أَيام ثَلَاثَة فَصيام﴿و ،)8(﴾مكْره اللَّيلِ بلْ﴿: الشواهد القرآنية منها
﴿صبرت ةعبأَر ه11(كون املضاف إليه ظرفا وقع فيه املضاف، و)10(﴾رٍـأَش(.  

  اإلضافة شروط
، ونون مجاعة الذكور كان فيه، ونون االثنني، نْاملضاف إِحذف التنوين من  ضافةاإل من شروط    

هذا : إذا أضفته تقول هذا غالم: ومن ذلك قوله ، وميثل هلا البجائيوكذلك األلف والالم كالتنوين
غالم زيد حبذف التنوين مهذا: ثنني، ومثال حذف نون اال"غالم" نن فإذا أضفتهما حذفت أخوان ،

                                                 
     . 410ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
  .    148، 147يراجع الدرة النحوية ص  ) 2
  . 317يراجع الفتوح القيومية ص  ) 3
  . 551، 550يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 4
  .    179يراجع حقائق على ا آلجرومية ص ) 5
  .    148، 147يراجع الدرة النحوية ص  ) 6
  .112يراجع كفاية املنهوم ص  ) 7
  . مكر يف الليل: والتقدير" مكر"فقد ورد املضاف إليه ظرفا لألول وهو " يف:"تقدير اإلضافة بـ: اهد يف اآلية، والش33سورة سبأ  ) 8
  .أَيام ثَلَاثَة يف فَصيام :والتقدير" ثالثة"فقد ورد املضاف إليه ظرفا لألول وهو " يف:"تقدير اإلضافة بـ: ، والشاهد يف اآلية196سورة البقرة  ) 9

 تربص :والتقدير"  أَربعة " فقد ورد املضاف إليه ظرفا لألول وهو" يف:"تقدير اإلضافة بـ: والشاهد يف اآلية ،226البقرة  سورة ) 10

  .أَشهـرٍ أَربعة يف
   . 318، 317يراجع الفتوح القيومية ص  ) 11
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فإذا  ،ونَنب هؤالِء: حبذف نون االثنني، ومثال حذف نون اجلمع ا زيدوأخ هذان: فتقول ،النون
ُء هؤال: أضفتها قلتبنو زي1(حبذف النون  د(.  

  "من" :أحوال االسم باإلضافة املقدرة بـ.
ه خفض: يكون على أربعة أوجهأنه " من" :أحوال االسم باإلضافة املقدرة بـينبه البجائي على    

هذا  :، وبالنصب على التمييزخزٍّ من هذا ثوب :، واخلفض حبرف اجلر زخ هذا ثوب: باإلضافة مثل
ثوب خا، وبالرفع على البدليةز :هذا ثوب 2(خز(.  

  أقسام اإلضافة غري احملضة
إضافة إىل : بدليل قوله اإلضافة غري احملضة بأقسامها األربعة )3(الشريف التلمساينأبو يعلى يوضح     

وإضافة أفعل  ،وإضافة الصفة املشبهة باسم الفاعل ،سم الفاعل إذا كان مبعىن احلال واالستقبالا
ويراجع مثله . وضربك ونحوك كهبشومثْلُك و  مهأجلِّ القوم و التفضيل إىل ما هو بعض له كأفضلِ

  .)5(بلعامل، وحممد باي )4(عند أيب القاسم الغرداوي
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
. .  

                                                 
  . 317، والفتوح القيومية ص 558، 557يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 1
  . 552يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 2
  . 148يراجع الدرة النحوية ص  ) 3
  .238يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ) 4
  .  114يراجع كفاية املنهوم ص  ) 5
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حمتوى شرح اآلجرومية اجلزائريني من حيث االتفاق :  الفصل الثاين

  واالختالف
  توى يف احملاالتفاق  /1        
  توى يف احمل االختالف/ 2        
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  االتفاق يف احملتوى/ 1

  متاثل عناوين شرح اآلجرومية لدى اجلزائريني

  أبواب النحو لغة اتمصطلح االتفاق على تعريف

   اصطالحا أبواب النحو اتمصطلحاالتفاق على تعريف 
  االتفاق على الشواهد

  الشاهد القرآين /�  
  النبويالشاهد من احلديث  /2  
   الشاهد الشعري/3  
   الشاهد من النظم      /4  
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  الكالم /1

  

إىل يومنا  وهو وارد من فترة التأليفإىل تأثر عامل بآخر، التأثر والتأثري سنة كونية، واالتفاق يرجع     
بواب وفصول عناوين أ لَّج أجد حمتوى شرح اآلجرومية لدى اجلزائريني من حيث االتفاقإنَّ . هذا

؛ إذ  زائريني متطابقة مع بعضها البعض، ومستاقة من عناوين منت اآلجروميةشرح اآلجرومية لدى اجل
ئريني جيد العناوين متطابقة جرومية لدى اجلزاإنَّ الدارس لشرح اآلو. عن املألوفاخلروج مل يريدوا 

  .عند جل العلماء
، )1(الشريف التلمساينأيب يعلى متاثل عند  من حيث االتفاقموضوع الكالم حمتوى إنَّ     

 ،)6(وأيب القاسم الغرداوي ،)5(، وابن شعيب)4(الصنهاجي بن آقدأمحد ، )3(، والصباغ)2(والبجائي
   .)9(بلعاملحممد باي ، و)8(الكنيتحممد بن بادي  و ،)7(طفيشأو

   باب اإلعراب /�

ما جاء يف شرح اآلجرومية لدى متشاا مع ورد  من حيث االتفاق باب اإلعراب حمتوىوكذا     
  بن آقداأمحد  ،)3(والصباغ، )2(البجائيو، )1(الشريف التلمساين أبا يعلى أذكر منهماجلزائريني، 

                                                 
  . 19يراجع الدرة النحوية ص  ) 1
  . 115يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 2
  . 55يراجع الدرر الصباغية ص  ) 3
  . 43يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  . 6يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 55يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 6
      . 49ص بيان التحفة اآلجرومية سائل التحقيقية يفم يراجع ) 7
  .90باب ، يراجع مقدم العي املصروم ص : باب الكالم بإضافة لفظ : لقد جاء العنوان هكذا  ) 8
خمطوط " :ا يف شرحه ملنظومة ابن أب املزمري املوسوم بـ، وأم9دمة، يراجع كفاية املنهوم صبلعامل العنوان وأدرجه ضمن املق باي حممدلقد أغفل  ) 9

  . 7، يراجع خمطوط عون القيوم ص باب الكالم: نورد بعنوا" عون القيوم
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 ،)8(الكنيتحممد بن بادي و  ،)7(طفيشأو ،6(القاسم الغرداوي اوأب ،)5(، وابن شعيب)4(الصنهاجي
  .)11(بلعاملحممد باي و ، )10(املزمري وابن أب، )9(بلعاملحممد باي و
   باب معرفة عالمات اإلعراب /3

، )12(تشابه لدى الشريف التلمسان حيث االتفاقمن  باب معرفة عالمات اإلعرابحمتوى إنَّ      
وأيب القاسم  ،)16(وابن شعيب ،)15(الصنهاجي بن آقدوأمحد  ،)14(والصباغ ،)13(والبجائي
 ،)21(املزمري ابن أب، و)20(بلعاملحممد باي و ،)19(الكنيتحممد بن بادي و )18(اطفيشو ،)17(الغرداوي

    . )22(بلعاملحممد باي و
  باب األفعال /4

لدى اجلزائريني اآلتية  ا يف شرح اآلجروميةقورد متطاب من حيث االتفاق باب األفعال حمتوىإنَّ     
، )2(الصنهاجي آقدأمحد بن  ،)1( والصباغ، )24(والبجائي، )23(الشريف التلمساينأبو يعلى  :أمساؤهم

                                                                                                                                                            

«« 
  . 40يراجع الدرة النحوية ص  ) 1
  . 157يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 2
  . 68ر الصباغية ص يراجع الدر ) 3
  . 77يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  . 31يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  .  82راجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ي ) 6
      . 75ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ) 7
  . 107يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
  .  22، وكفاية املنهوم ص 20يراجع خمطوط عون القيوم ص  ) 9

  . 107يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 10
  . 22يراجع كفاية املنهوم ص  ) 11
  . 46يراجع الدرة النحوية ص  ) 12
  . 178يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 13
  . 74يراجع الدرر الصباغية ص  ) 14
  . 88يراجع الفتوح القيومية ص  ) 15
  . 35يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 16
  . 87يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 17
      . 121ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ) 18
  . 109يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 19
  . 24، وخمطوط عون القيوم ص 22ص املنهوم يراجع كفاية ) 20
  .  24خمطوط عون القيوم ص املزمري ضمن منظومة ابن أب و ،22ن أب ضمن مقدم العي املصروم ص يراجع منظومة اب ) 21
   22ص املنهوم كفاية بلعامل ضمن يراجع منظومة ) 22
  .  66يراجع الدرة النحوية ص  ) 23
  . 253يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 24
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حممد باي ، و)6(الكنيتحممد بن بادي و )5(طفيشأو ،)4(القاسم الغرداوي ووأب ،)3(وابن شعيب
   .)9(بلعاملحممد باي و ،)8(املزمري ابن أب، و)7(بلعامل

  باب مرفوعات األمساء /5
لدى  يف شرح منت اآلجروميةمتطابقا ورد  من حيث االتفاق باب مرفوعات األمساءحمتوى إنَّ     

أمحد  ،)12(والصباغ، )11(، والبجائي)10(الشريف التلمساينأبا يعلى  وأذكر منهم ، العلماء اجلزائريني
حممد بن بادي و ،)16(طفيشأو ،)15(وأبا القاسم الغرداوي ،)14(شعيبوابن  ،)13(الصنهاجي بن آقد
  .  )20(بلعامل، وحممد باي )19(املزمري ابن أبو ،)18(بلعاملوحممد باي  ،)17(الكنيت

  باب الفاعل /6 
، )21(الشريف التلمساينيعلى  أيب عند متماثال ورد من حيث االتفاق باب الفاعل حمتوىإنَّ     

 ،)2(الغرداويالقاسم  وأيب ،)1(، وابن شعيب)24(الصنهاجي بن آقدأمحد  ،)23( والصباغ ،)22(والبجائي
                                                                                                                                                            

«« 
  . 102يراجع الدرر الصباغية ص  ) 1
  . 129يراجع الفتوح القيومية ص  ) 2
  . 71ائق على اآلجرومية ص يراجع حق ) 3
  110يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
      . 133ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) 5
  . 123يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 6
  . 37، وخمطوط عون القيوم ص 39يراجع كفاية املنهوم ص  ) 7
  .37، واملنظومة الثانية ضمن خمطوط عون القيوم ص 123ابن أب املزمري ضمن مقدم العي املصروم ص  يراجع منظومة ) 8
  . 39يراجع منظومة بلعامل ضمن كفاية املنهوم ص  ) 9

   .  80يراجع الدرة النحوية ص  ) 10
  . 311يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 11
  . 118يراجع الدرر الصباغية ص  ) 12
  . 173يراجع الفتوح القيومية ص  ) 13
  .84يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 14
  . 132يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 15
     . 172ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) 16
  . 144يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 17
  . "ذكر مرفوعات األمساء" :، ورد هذا العنوان هكذا47، وخمطوط عون القيوم ص56يراجع كفاية املنهوم ص  ) 18
  .  144يراجع منظومة ابن أب املزمري ضمن مقدم العي املصروم ص  ) 19
  . 47، يراجع خمطوط عون القيوم ص "ذكر مرفوعات األمساء": ورد العنوان هكذا ) 20
  .  83ة ص يراجع الدرة النحوي ) 21
  . 323يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 22
  . 123يراجع الدرر الصباغية ص  ) 23
  . 182يراجع الفتوح القيومية ص  ) 24
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، )6(املزمري ابن أب، و)5(بلعاملحممد باي ، و)4(الكنيتحممد بن بادي و ،)3(طفيشأو ،)2(الغرداوي
   .)7(بلعاملوحممد باي 

  باب املفعول الذي مل يسم فاعله /7

األغلبية من متماثال عند ورد  من حيث االتفاقفاعله  باب املفعول الذي مل يسمحمتوى إنَّ     
 بن آقدأمحد ، و)10(، والصباغ)9(، والبجائي)8(الشريف التلمساينأبو يعلى  الشراح، منهم

وورد عند العلماء  ،)14(طفيشأو ،)13(وأبو القاسم الغرداوي، )12( ، وابن شعيب)11(الصنهاجي
حممد و ،)15( الكنيتحممد بن بادي  :املتأخرين حتت باب املفعول به  النائب عن الفاعل، وأذكر منهم

  .)18(بلعاملوحممد باي  ،)17(املزمري ابن أب، و)16(بلعاملباي 
  واخلرب باب املبتدإ /8

  ، )19(الشريف التلمساينيعلى  أيبعند ورد متطابقا  من حيث االتفاق واخلرب تدإباب املب حمتوىإنَّ     
 ،)5(القاسم الغرداوي وأيب ، )4(، وابن شعيب)3(الصنهاجي بن آقدأمحد  ،)2(، والصباغ)1(والبجائي
 ،)9(ابن أب املزمري، و)8(بلعاملحممد باي و ،)7(الكنيتحممد بن بادي و ،)6(طفيشأو ،)5(الغرداوي
  .)10(بلعاملحممد باي و ،)9(املزمري

                                                                                                                                                            

«« 
  . 89يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 1
  . 133يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 2
     . 178ص آلجروميةسائل التحقيقية يف بيان التحفة ام يراجع ) 3
  . 144يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 4
  . 48، وخمطوط عون القيوم ص 58يراجع كفاية املنهوم ص  ) 5
  .  48، وخمطوط عون القيوم ص 144يراجع منظومة ابن أب املزمري ضمن مقدم العي املصروم ص  ) 6
  . 58بلعامل ضمن كفاية املنهوم ص حممد باي  يراجع منظومة ) 7
  .  81يراجع الدرة النحوية ص  ) 8
  . 312يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 9

  . 119يراجع الدرر الصباغية ص  ) 10
  . 175يراجع الفتوح القيومية ص  ) 11
  . 86يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 12
  . 137يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 13
      . 191ص يقية يف بيان التحفة اآلجروميةسائل التحقم يراجع ) 14
  . 147يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 15
  . 50، وخمطوط عون القيوم ص 59يراجع كفاية املنهوم ص  ) 16
17 ( 48، وخمطوط عون القيوم ص 147املزمري ضمن مقدم العي املصروم ص  يراجع منظومة ابن أب  .  
  . 59بلعامل ضمن كفاية املنهوم ص حممد باي يراجع منظومة  ) 18
  . 85يراجع الدرة النحوية ص  ) 19
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    باب العوامل الداخلة على املبتدإ واخلرب /9

جاء متبانية، فقد  عناوينورد ب من حيث االتفاق باب العوامل الداخلة على املبتدإ واخلرب حمتوىإنَّ     
، )12(، والبجائي)11(الشريف التلمساينأيب يعلى  عند باب العوامل الداخلة على املبتدإ واخلرب :بعنوان

 ،)16(وأيب القاسم الغرداوي ،)15(، وابن شعيب)14(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)13(والصباغ
 فرِالنواسخ، وع بعنوان ،)19(الكنيتحممد بن بادي و ،)18(املزمري وورد لدى  ابن أب ،)17(طفيشأو

     . باب نواسخ االبتداء بعنوان )20(بلعاملحممد باي  عند
  باب النعت  /10
، )21(الشريف التلمساينيعلى  أيبمتطابقا لدى  جاء من حيث االتفاق باب النعت حمتوىإنَّ     

القاسم  وأيب ،)1(وابن شعيب، )24(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)23(والصباغ، )22(والبجائي
                                                                                                                                                            

«« 
  . 329يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 1
  . 128يراجع الدرر الصباغية ص  ) 2
  . 188يراجع الفتوح القيومية ص  ) 3
  . 94يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 4
  . 141وي ص يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغردا ) 5
      . 200ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ) 6
  . 149يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 7
  . 53، وخمطوط عون القيوم ص 61يراجع كفاية املنهوم ص  ) 8
9 ( 53، وخمطوط عون القيوم ص 149ضمن مقدم العي املصروم ص  املزمري يراجع منظومة ابن أب .  

   . 61بلعامل ضمن كفاية املنهوم ص حممد باي يراجع منظومة  ) 10
  . 90يراجع الدرة النحوية ص  ) 11
  . 348يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 12
  . 133يراجع الدرر الصباغية ص  ) 13
  . 204يراجع الفتوح القيومية ص  ) 14
  . 100يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 15
  . 146جرومية أليب القاسم الغرداوي ص يراجع شرح اآل ) 16
      . 222ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) 17
18 ( 157املزمري ضمن مقدم العي املصروم ص يراجع  منظومة ابن أب .  
  . 157يراجع مقدم العي املصروم  ) 19
  . 55، وخمطوط عون القيوم ص 64يراجع كفاية املنهوم ص  ) 20
  . 104يراجع الدرة النحوية ص  ) 21
  . 365يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 22
  . 144يراجع الدرر الصباغية ص  ) 23
  . 224يراجع الفتوح القيومية ص  ) 24
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، )6(املزمري ابن أب، و)5(بلعاملحممد باي ، و)4(الكنيتحممد بن بادي و ،)3(طفيشأو ،)2(الغرداوي
  . )7(بلعاملحممد باي و

 

 

  
    باب العطف /11
، )8(الشريف التلمساينيعلى  أيبرد متطابقا لدى و من حيث االتفاقباب العطف حمتوى إنَّ     

 ،)13(القاسم الغرداوي وأيب ،)12(، وابن شعيب)11(الصنهاج بن آقدأمحد و ،)10(، والصباغ)9(والبجائي
حممد باي ، و)17(املزمري ، وابن أب)16(بلعاملحممد باي ، و)15(الكنيتحممد بن بادي و ،)14(طفيشأو

  . )18(بلعامل
   باب التوكيد /12
، )19(التلمساينالشريف يعلى  أيب عندجاء متماثال  من حيث االتفاقباب التوكيد حمتوى إنَّ    

 ،)4(القاسم الغرداوي وأيب ،)3(شعيب، وابن )2(الصنهاجي بن آقدأمحد و، )1(والصباغ،)20(والبجائي
                                                                                                                                                            

«« 
  . 111يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 1
  .  166يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 2
      . 261ص التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةسائل م يراجع ) 3
  . 180يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 4
  . 65، وخمطوط عون القيوم ص 75يراجع كفاية املنهوم ص  ) 5
6 ( 180املزمري ضمن مقدم العي املصروم ص  يراجع منظومة ابن  أب  .  
  . 75بلعامل ضمن كفاية املنهوم ص حممد باي يراجع منظومة  ) 7
  . 110يراجع الدرة النحوية ص  ) 8
  . 387يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 9

  . 149يراجع الدرر الصباغية ص  ) 10
  . 246يراجع الفتوح القيومية ص  ) 11
  . 116يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 12
  .  186داوي ص يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغر ) 13
       .281ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) 14
  . 190يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 15
  . 81يراجع كفاية املنهوم ص  ) 16
17 ( 68، وخمطوط عون القيوم ص 190املزمري ضمن مقدم العي املصروم ص  يراجع منظومة ابن أب .  
  . 81لعامل ضمن كفاية املنهوم ص باي بحمد يراجع منظومة مب ) 18
  . 117يراجع الدرة النحوية ص  ) 19
  .404يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 20
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 ، )8(املزمري ابن أبو ،)7(بلعاملحممد باي ، و)6(الكنيتحممد بن بادي و  ،)5(طفيشأو ،)4(الغرداوي
   . )9(بلعاملحممد باي و
.  
.  

  باب البدل /13
، )10(الشريف التلمساينيعلى  أيب عند اورد متشا االتفاق من حيث البدل بابحمتوى إنَّ     

القاسم  وأيب، )14(وابن شعيب، )13(الصنهاجي بن آقدأمحد و، )12(، والصباغ)11(والبجائي
 ابن أبو ،)18(بلعاملحممد باي و ،)17(الكنيتحممد بن بادي و، )16(طفيشأو ،)15(الغرداوي
   . )20(بلعاملحممد باي و ،)19(املزمري

  منصوبات األمساءباب  /14
الشريف يعلى  أيبعند جاء متطابقا  من حيث االتفاق باب منصوبات األمساء حمتوىإنَّ      

القاسم  وأيب ،)4(، وابن شعيب)3(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)2(، والصباغ)1(، والبجائي)21(التلمساين
                                                                                                                                                            

«« 
  . 153يراجع الدرر الصباغية ص  ) 1
  . 261يراجع الفتوح القيومية ص  ) 2
  . 124يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 3
  . 195لغرداوي ص يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم ا ) 4
      . 299ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) 5
  . 198يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 6
  , .87يراجع كفاية املنهوم ص  ) 7
8 ( 73، وخمطوط عون القيوم ص 198املزمري ضمن مقدم العي املصروم ص  يراجع منظومة ابن أب .  
  . 87يراجع منظومة بلعامل ضمن كفاية املنهوم ص  ) 9

  . 120يراجع الدرة النحوية ص  ) 10
  . 415يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 11
  . 155يراجع الدرر الصباغية ص  ) 12
  . 268يراجع الفتوح القيومية ص  ) 13
  . 128يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 14
  . 186يب القاسم الغرداوي ص يراجع شرح اآلجرومية أل ) 15
      . 307 سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ) 16
  . 202يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 17
  . 89، وخمطوط عون القيوم ص 89يراجع كفاية املنهوم ص  ) 18
  . 89، وخمطوط عون القيوم ص 202مقدم العي املصروم ص يراجع  ) 19
  . 89يراجع كفاية املنهوم ص  ) 20
  . 123يراجع الدرة الصباغية ص  ) 21
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وابن أب . )8(بلعاملحممد باي و )7(الكنيتحممد بن بادي و ،)6(طفيشأو ،)5(القاسم الغرداوي
   . )10(بلعاملحممد باي ، و)9(املزمري

.  

.  
  باب املفعول به /15
، )11(الشريف التلمساينيعلى  أيبمن طرف عليه اتفق  ن حيث االتفاقماملفعول به  بابحمتوى إنَّ     

القاسم  وأيب ،)15(، وابن شعيب)14(الصنهاجي بن آقدأمحد و )13(، والصباغ)12(والبجائي
 ابن أبو ،)19(بلعاملحممد باي ، و)18(الكنيتحممد ابن بادي و )17(طفيشأو ،)16(الغرداوي
  . )21(بلعاملحممد باي و  ،)20(املزمري

  باب املصدر /16

                                                                                                                                                            

«« 
  . 424يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 1
  . 159يراجع الدرر الصباغية ص  ) 2
  . 273يراجع الفتوح القيومية ص  ) 3
  . 132ق على اآلجرومية ص يراجع حقائ ) 4
  203ي ص يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداو ) 5
      . 313ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ) 6
  . 208يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 7
  . 77، وخمطوط عون القيوم ص 91يراجع كفاية املنهوم ص  ) 8
  . 77، وخمطوط عون القيوم ص 208يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 9

  . 91يراجع كفاية املنهوم ص  ) 10
  . 124يراجع الدرة النحوية ص  ) 11
  . 426يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 12
  . 159يراجع الدرر الصباغية ص  ) 13
  . 273يراجع الفتوح القيومية ص  ) 14
  . 133يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 15
  203يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 16
      . 320ص ة يف بيان التحفة اآلجروميةسائل التحقيقيم يراجع ) 17
  . 208يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 18
  . 77، وخمطوط عون القيوم ص 91يراجع كفاية املنهوم ص  ) 19
  . 77، وخمطوط عون القيوم ص 208يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 20
  . 91يراجع كفاية املنهوم ص  ) 21
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ملنت اآلجرومية  ورد متماثال عند الشراح اجلزائريني  من حيث االتفاق باب املصدر حمتوىإنَّ     
وأبو  ،)4(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)3(والصباغ، )2(والبجائي، )1(الشريف التلمساينأبو يعلى : وهم

ابن أب و ،)8(بلعاملحممد باي و ،)7(الكنيتحممد ابن بادي و ،)6(طفيشأو ،)5(وأبو القاسم الغرداوي
  .  )10(بلعاملوحممد باي ، )9(أب املزمري

.  

.  
  باب ظرف الزمان وظرف املكان /17 

يعلى  أيبورد متطابقا عند  االتفاقمن حيث ظرف الزمان وظرف املكان باب حمتوى إنَّ      
 ،)15(بن  شعيبا، و)14(الصنهاج بن آقدأمحد و ،)13(، والصباغ)12(، والبجائي)11(الشريف التلمساين

 ابن أبو ،)19(بلعامل حممد بايو ،)18(الكنيتحممد بن بادي و ،)17(طفيشأو ،)16(القاسم الغرداوي وأيب
  . )21(بلعامل حممد بايو  ،)20(املزمري

  احلالباب  /18

                                                 
  .124يراجع الدرة النحوية ص  ) 1
  .434يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 2
  .164يراجع الدرر الصباغية ص  ) 3
  .277يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  . 206يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 5
      . 338ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) 6
  .141يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 7
  . 214يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
  . 78، وخمطوط عون القيوم ص 214يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 9

  . 93يراجع كفاية املنهوم ص  ) 10
  . 126يراجع الدرة النحوية ص  ) 11
  . 440يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 12
  . 166يراجع الدرر الصباغية ص  ) 13
  . 281يراجع الفتوح القيومية  ) 14
  . 144يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 15
  .  209يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 16
      . 346ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم يراجع ) 17
  . 217يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 18
  . 78، وخمطوط عون القيوم ص 96يراجع كفاية املنهوم ص  ) 19
  .  78خمطوط عون القيوم ص و، 217يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 20
  . 93يراجع كفاية املنهوم ص  ) 21
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، )1(الشريف التلمساينيعلى  أيبجاء متماثال عند  من حيث االتفاقباب احلال حمتوى إنَّ    
 ،)6(القاسم الغرداوي وأيب ،)5(، وابن شعيب)4(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)3(، والصباغ)2(والبجائي
 ،)10(املزمري ، وابن أب)9(لعاملحممد باي و ،)8(الكنيتحممد بن بادي و ،)7(طفيشأو ،)6(الغرداوي

  . )11(بلعاملوحممد باي 
.  
. 

  
  باب التمييز /19
، )12(الشريف التلمساين يعلى أيبعند  متماثالورد  من حيث االتفاق باب التمييز حمتوىإنَّ     

القاسم  وأيب ،)16(، وابن شعيب)15(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)14(، والصباغ)13(والبجائي
 ، وابن أب)20(بلعاملحممد باي و، )19(الكنيتحممد ابن بادي و ،)18(طفيشأو ،)17(الغرداوي
  . )22(بلعاملحممد باي و ،)21(املزمري

                                                 
  . 128يراجع الدرة النحوية ص  ) 1
  . 453يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 2
  . 170يراجع الدرر الصباغية ص  ) 3
  . 285يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  . 150يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  .  213يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 6
      . 358ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) 7
  . 220يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
  . 98يراجع كفاية املنهوم ص  ) 9

  . 81، وخمطوط عون القيوم ص 220يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 10
  . 98يراجع كفاية املنهوم ص  ) 11
  . 130يراجع الدرة النحوية ص  ) 12
  . 465يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 13
  . 172يراجع الدرر الصباغية ص  ) 14
  . 289يراجع الفتوح القيومية ص  ) 15
  . 154يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 16
   .  218يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 17
     . 373ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) 18
  . 84، وخمطوط عون القيوم ص 225يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 19
  . 100يراجع كفاية املنهوم ص  ) 20
  . 84، وخمطوط عون القيوم ص 225يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 21
  . 100يراجع كفاية املنهوم  ص ) 22
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  ستثناءباب اال /20
 باب االستثناء صطلحمبستثناء ورد عند أغلبية الشراح اجلزائريني باب االواتباعا للمحتوى فإن     
وأبو القاسم  ،)3(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)2(، والبجائي)1(الشريف التلمساين أبو يعلى: وهم

وجاء  )8(بلعامل حممد باي، و)7(بلعاملحممد باي و ،)6(الكنيتحممد بن بادي و ،)5(طفيشأو ،)4(الغرداوي
  .)11(املزمري ابن أبو ،)10(، وابن شعيب)9(وجاء مبصطلح املستثىن عند الصباغ

.  

  "ال"باب  /21
، )13(، والبجائي)12(الشريف التلمساين يعلى أيبمتطابقا عند ورد " ال"باب حمتوىإنَّ     

 ،)17(اسم الغرداويـالق وأيب ،)16(، وابن شعيب)15(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)14(والصباغ
حممد باي ، و)21(املزمري بن أباو ،)20(بلعاملحممد باي و ،)19(الكنيتحممد بن بادي و ،)18(طفيشأو

   . )22(بلعامل
                                                 

  . 132يراجع الدرة النحوية ص  ) 1
  . 479يراجع شرح اآلجرومية ص  ) 2
  . 294يراجع الفتوح القيومية ص  ) 3
  .  221يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
      . 380ص التحقيقية يف بيان التحفة اآلجرومية سائلم يراجع ) 5
  . 230يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 6
  . 102يراجع كفاية املنهوم ص  ) 7
  . 102يراجع كفاية املنهوم ص  ) 8
  . 175يراجع الدرر الصباغية ص  ) 9

  . 158يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 10
   . 85طوط عون القيوم ص ، وخم230يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 11
  . 137يراجع الدرة النحوية ص  ) 12
  . 500يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 13
  . 180يراجع الدرر الصباغية ص  ) 14
  . 297يراجع الفتوح القيومية ص  ) 15
  . 163يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 16
  .  224يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 17
      . 393ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) ) 18
  . 247يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 19
  . 90، وخمطوط عون القيوم ص 105يراجع كفاية املنهوم ص  ) 20
   . 90يوم ص ، وخمطوط عون الق240يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 21
  . 105يراجع كفاية املنهوم ص  ) 22



225 
 

  باب املنادى /22 

، )1(الشريف التلمساين يعلى أيبعند  اورد متشا من حيث االتفاقباب املنادى حمتوى إنَّ     
 ،)6(القاسم الغرداوي وأيب ،)5(، وابن شعيب)4(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)3(والصباغ، )2(والبجائي
، )10(املزمري ببن أ، وا)9(بلعاملحممد باي و ،)8(الكنيتحممد بن بادي و  ،)7(طفيشأو ،)6(الغرداوي
   . )11(لعاملحممد باي ب، و)10(املزمري

.  

.  

  املفعول من أجله أو املفعول لهباب  /23 

مبصطلحات متقاربة، فقد ذكر  من حيث االتفاق باب املفعول من أجله أو املفعول لهحمتوى إنَّ     
، )12(الشريف التلمساين أيب يعلى املفعول له عنداملفعول من أجلـه و: جاء باملصطلحني

وأيب القاسم  ،)16(شعيب، وابن )15(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)14(، والصباغ)13(والبجائي
  .)3(بلعاملحممد باي ، و)2(املزمري بن أباو ،)1(الكنيتحممد بن بادي و ،)18(طفيشأو ،)17(الغرداوي

  .)3(بلعامل

                                                 
  .  139يراجع الدرة النحوية ص  ) 1
  .  512يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 2
  .  183يراجع الدرر الصباغية ص  ) 3
  .  299يراجع الفتوح القيومية ص  ) 4
  .  168يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 5
  . 227يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 6
      . 398ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) ) 7
  .  248يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 8
  .  92، وخمطوط عون القيوم ص 108يراجع كفاية املنهوم ص  ) 9

   . 92قيوم ص طوط عون الخم، و248يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 10
  .  108يراجع كفاية املنهوم ص  ) 11
  .  144يراجع الدرة النحوية ص  ) 12
  . 528يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 13
  . 186يراجع الدرر الصباغية ص  ) 14
  .  305يراجع الفتوح القيومية ص  ) 15
  . 172يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 16
  .  230يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 17
     . 403ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 18
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  باب املفعول معه /24
، )4(الشريف التلمساين يعلى أيب عندمتماثال ذكر  من حيث االتفاق باب املفعول معه حمتوىإنَّ     

 ،)9(القاسم الغرداوي وأيب ،)8(، وابن شعيب)7(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)6(والصباغ، )5(والبجائي
 حممد باي، و)13(املزمري بن أبا، و)12(بلعامل حممد بايو ،)11(الكنيتحممد بن بادي و ،)10(طفيشأو

  . )14(بلعامل
.  
.  
  باب اإلغراء /25 

ويعلل لشراح اجلزائريني ملنت اآلجرومية، دون بقية اانفرد بذكره الصباغ باب اإلغراء حمتوى إن     
 الًذكر أوـ  ـ رمحه اهللا )16(فإمنا ذكرنا هذا الباب ألجل املصن« :قولهدليل ب )15(ذكره هلذا الباب

  .)17(»تنظن والَعفْم ويريد اإلغراء ونسيه، أَ سةَ عشر فوجدناه أربعة عشر فَلَعلَّهاملنصوبات مخ
  األمساءات باب خمفوض /26 

الشريف  يعلى أيب عند اورد متشا من حيث االتفاقخمفوضات األمساء باب حمتوى  إن    
القاسم  وأيب ،)4(، وابن شعيب)3(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)2(، والصباغ)1(، والبجائي)18(التلمساين

                                                                                                                                                            

«« 
   252يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 1
  . 93، وخمطوط عون القيوم ص 252يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 2
  . 109يراجع كفاية املنهوم ص  ) 3
  . 145ص  يراجع الدرة النحوية ) 4
  . 534يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 5
  . 188يراجع الدرر الصباغية ص  ) 6
  . 310يراجع الفتوح القيومية ص  ) 7
   174يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 8
   .  231يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 9

     . 406ص اآلجروميةسائل التحقيقية يف بيان التحفة م يراجع ) 10
  . 255يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 11
  . 94، وخمطوط عون القيوم ص 111يراجع كفاية املنهوم ص  ) 12
  . 94، وخمطوط عون القيوم ص 255يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 13
   111يراجع كفاية املنهوم ص  ) 14
   . 189يقصد به باب اإلغراء، يراجع الدرر الصباغية ص  ) 15
  .منت اآلجرومية  فابن آجروم مصنبه يقصد  ) 16
  . 189الدرر الصباغية ص  ) 17
  .  142يراجع الدرة النحوية ص  ) 18
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 أبن واب ، )8(بلعامل حممد باي، و)7(الكنيتحممد بن بادي و ،)6(طفيشأو ،)5(القاسم الغرداوي
  . )10(بلعامل حممد بايو ،)9(املزمري

  أبواب النحو لغة اتمصطلح االتفاق على تعريف
اجلزائريون ملنت  الشراح د عندرِي االتفاق على تعريف مصطلحات أبواب النحو لغة حمتوى إن    

 ملَعا« :الشريف التلمساين أبو يعلىوأذكر على سبيل التمثيل مصطلح الظرف إذ يقول  ، اآلجرومية 
 بن آقدأمحد و ،)13(، والصباغ)12(البجائيويراجع مثله عند  ،)11(»عاءالظرف يف اللغة الوِ أنَّ

   . )18(بلعامل حممد باي، و)17(الكنيتحممد بن بادي و ،)16(طفيشأو ،)15(، وابن شعيب)14(الصنهاجي
  بواب النحوأل صطالحياالتفاق على التعريف اال

بواب ألصطالحي نت اآلجرومية على ذكر التعريف االاجلزائريون ملالشراح  توىاحمليف  تفقيكما      
واحلال يف « :الشريف التلمساين يعلى أيبقول ومن ذلك ذلك مبصطلح احلال، ل لُثِّمالنحو، وأُ

اصطالح أهل العربية هو تبيني ما انبهم م20(البجائي ويراجع مثله عند .)19(»اتاهليئ ن( ،
 ،)4(طفيشأو ،)3(وأيب القاسم الغرداوي ،)2(، وابن شعيب)1(الصنهاجي آقدبن أمحد و ،)21(والصباغ

                                                                                                                                                            

«« 
  . 542يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 1
  .  189يراجع الدرر الصباغية ص  ) 2
  . 313يراجع الفتوح القيومية ص  ) 3
  . 176يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 4
  .  233يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 5
      . 410ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) ) 6
  . 258يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 7
  . 96، وخمطوط عون القيوم ص 111يراجع كفاية املنهوم ص  ) 8
   . 96خمطوط عون القيوم ص و، 258يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 9

   .112يراجع كفاية املنهوم ص  ) 10
  .  126يراجع الدرة النحوية ص  ) 11
  . 540يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 12
  .  166يراجع الدرر الصباغية ص  ) 13
  . 281يراجع الفتوح القيومية ص  ) 14
  . 144يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 15
      . 345ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) ) 16
  . 220يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 17
  . 97، وخمطوط عون القيوم ص96يراجع كفاية املنهوم ص  ) 18
  .  129يراجع الدرة النحوية ص  ) 19
  . 554، 453يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص ) 20
  .  170يراجع الدرر الصباغية ص ) 21
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 حممد بايو ،)7(املزمري ن أبواب ، )6(بلعامل حممد باي، و)5(الكنيتبن بادي احممد و ،)4(طفيشأو
 . )8(بلعامل

  االتفاق على الشواهد
  الشاهد القرآين/�

اجلزائريني يف شرح منت أغلبية العلماء عند  يعثر عليه الشاهد القرآين على االتفاق حمتوىإن     
أمساء الشرط اليت جتزم فعلني،   على سبيل التمثيل وترد اآلية تأصيال لقواعد حنوية منهااآلجرومية، 

 يأَ: حنوزمان،  أضيفت إىل زمان كانت ظرف نْأي هذه حبسب ما تضاف إليه، إِ« :يقول البجائي
معك، ح أركب كان كانت ظرف مكان، حنوإىل م أضيفت وإنْني تركب : سلأَج جتلس مكان أي

: امسيتها قوله تعاىل نعل معك، ومأف لْعفْشيء ت أي: حنوامسا، االسم كانت  أضيفت إىل وإنْمعك،  
حممد بن بادي و ،)11(طفيشأويراجع مثله عند  .)10(»)9(﴾الْحسنٰى الْأَسماُء فَلَه ما تدعواأَيا﴿

  .)13(بلعامل حممد باي، و)12(الكنيت
   الشاهد من احلديث النبوي/2

ح اآلجرومية لدى أغلبية شرعند  يوجدد من احلديث النبوي الشاه على االتفاق حمتوىإن     
لغة من باب " اإلعراب" مثال شرح لفظة أذكرداللة كلمة،  بيان علىاجلزائريني عند استشهادهم 

اإلعراب ينقسم إىل قسمني  أنَّ ملَعاو«: الشريف التلمساين يعلى أبومبعىن البيان، يقول  الىتاإلعراب 
جته إِذا أبانَ حا نل عجالر برعأَ: ا يف اللغة فيطلق ويراد به البيان، تقول العربأملغة واصطالحا، فَ

                                                                                                                                                            

«« 
  . 286يراجع الفتوح القيومية ص ) 1
  . 151يراجع حقائق على اآلجرومية ص ) 2
  .  233يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 3
      . 356ص ةسائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميميراجع  ) ) 4
  . 220يراجع مقدم العي املصروم ص ) 5
  . 98يراجع كفاية املنهوم ص  ) 6
   . 96، وخمطوط عون القيوم ص 220يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 7
   .98يراجع كفاية املنهوم ص  ) 8
آخر  املضارع فليست واويف ثبات الواو إجاءت امسا، وفهي تكون حبسب ما تضاف إليه وهنا " أياما: "، والشاهد يف اآلية قوله110سورة اإلسراء  ) 9

  .وعالمة جزمه حذف النون ،ثبتتأولذا  ،وهي فاعل وضمري ال جزءولكنه كلمة  ،املضارع
  . 52وكفاية املنهوم ص  301، 300يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 10
      . 117ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) 11
  .46عون القيوم ص خمطوط و ،138يراجع مقدم العي املصروم ص ) 12
  . 52يراجع كفاية املنهوم ص ) 13
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 برِعت بيالثَّا، وهاتمص اهنذْإِو رمأْتست ركْالبِ":ـ  )1(يب ـ صلى اهللا عليه وسلمعنها، ومنه قول الن
عن ِسفْناه"بن آقدأمحد و ،)4(، والصباغ)3(البجائي ويراجع مثله عند .)2(»تبني عن نفسها ، أي 

     . )9(بلعامل حممد باي، و)8(الكنيتحممد بن بادي و ،)7(طفيشأو ،)6(، وابن شعيب)5(الصنهاجي
  الشاهد الشعري/3

ت متماثلة يف ية اليت جاءالشراح اجلزائريون ملنت اآلجرومية يف عرض الشواهد الشعر دستطري    
ستشهد أاليت منها حديث النفس، و "الكالم"وأذكر على التأصيل اللغوي لبيان معاين لفظة معظمها، 

ويطلق ويراد به  حديث النفس، ومنه «: الشريف التلمساين أبو يعلى، إذ يقول )10(بقول األخطل
   :)11(الشاعرقول 

  .)12(» يالَلد ادؤفُى الْلَع انُساللِّ لَعج ***  ا منإِو ادؤفُي الْفلَ املَكَالْ نَّإِ                  
حممد و ،)16(، وابن شعيب)15(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)14(، والصباغ)13(والبجائي ويراجع مثله عند

  )18(بلعامل حممد باي، و)17(الكنيتبن بادي ا
        الشاهد من النظم/4

                                                 
فعل مضارع " تعرب: "والشاهد يف احلديث قوله ،306ـ ص 1092مي يف نفسيهما برقم احلديث يف موطأ مالك، باب استئذان البكر واأل ) 1

   ). عرب( 421ومصدرها اإلعراب الذي يكون بداللة البيان واإليضاح، يراجع خمتار الصحاح ص 
  .57اين منت املقدمة اآلجرومية ص الوايف يف شرح وبيان معو، 41الدرة النحوية ص  ) 2
  . 158يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص ) 3
  .  69اجع الدرر الصباغية ص ير ) 4
  . 281يراجع الفتوح القيومية ص  ) 5
  . 144يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 6
      . 345ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةميراجع  ) ) 7
  . 69يراجع مقدم العي املصروم ص ) 8
  . 69، وخمطوط عون القيوم ص23يراجع كفاية املنهوم ص  ) 9

  . 1/86يراجع شرح مجل الزجاجي البن عصفور  ) 10
     .، إن الكالم يف اللغة حديث النفس"إن الكالم لفي الفؤاد: "، وهو على حبر الكامل، والشاهد فيه قوله508البيت لألخطل يف ديوانه ص  ) 11
   . 20الدرة النحوية ص  ) 12
  . 116يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 13
  .  65يراجع الدرر الصباغية ص  ) 14
  . 44يراجع الفتوح القيومية ص  ) 15
  . 06يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 16
  . 258يراجع مقدم العي املصروم ص  ) 17
  . 7، وخمطوط عون القيوم ص10يراجع كفاية املنهوم ص  ) 18
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العلماء اجلزائريني يف شرحهم ملنت بعض عند  يعثر عليه من النظم دالشاه على االتفاق حمتوىإن     
من العلل التسع اليت متنع « :الشريف التلمساين أبو يعلىل وقيالعلل املانعة من الصرف، آلجرومية يف ا

  :من الصرف وهي
        شيئان من تسعة مٍيف اس إذا اجتملَ  *** ا عم يصرف وبعقَالْ ضلِو تهذيب  
        علٌد ووصف ويثٌنِأْت ومـَفرِع   بـــيكرت مثَّ عمج مثَّ ةٌمجعو  ***    ةٌـ
        وونُالن زائةٌد مقَ نبلا أَهـــلف    ***  وونُز فلٍع وقَا الْذَهلُو رِقْت1(يب(  

، وما كان ، وأمحدوأمحر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم، ومساجد، ومعدى كرب، وعمران ،عمر :مثل
 ،)6(، وابن شعيب)5(الصنهاجي بن آقدأمحد و ،)4(، والصباغ)3(البجائي ويراجع مثله عند. )2(»مثله

     . )7(بلعامل حممد بايو ،)6(شعيب
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.          

   توى احمليف االختالف  /2
  

  ـ االختالف يف املقدمة
  االختالف يف األبوابـ 

  ختالف يف الفصول ـ اال
    ـ االختالف يف املسائل النحوية

                                                 
  .  2/147يراجع األشباه والنظائر  ) 1
  .  61، 60ية ص الدرة النحوية يف شرح اجلروم ) 2
  . 233يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص ) 3
  .  93يراجع الدرر الصباغية ص ) 4
  . 117يراجع الفتوح القيومية ص ) 5
  . 144يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 6
  . 35، وخمطوط عون القيوم ص 36يراجع كفاية املنهوم ص ) 7



231 
 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

. 

 
 
 
 

  
.  
.  
.  
.  
 
 
.  
.  
  
  

  املقدمة

ها يف كل مظاا، علما ه ليصعب حصرأن لقد تعددت املسائل اخلالفية اليت وقعت بني النحاة حىت    
يف هذه املسائل اخلالفية، أشهرها كتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني  تفَلِّكتبا قد أُ بأنَّ

بدءا من املقدمة  ذكر يف هذا املبحث املسائل اليت انفرد ا كل عامل على حدهوأ .)1(والكوفني
  . واألبواب إىل املسائل النحوية

 بن آقدأمحد فرد لقد ان حمتوى شرح اآلجرومية لدى اجلزائريني من حيث االختالفويف    
  : اآلتية طالصنهاجي يف مقدمة مصنفه بالنقا

   موضوع علم النحو /1

                                                 
ن حممد أيب سعيد األنباري البصريني والكوفيني، تأليف كمال الدين أيب الربكات عبد الرمحن اب: مؤلَّف اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني ) 1

  . ات منها طبعة دار الطالئع بالقاهرة مصرقد طبع عدة طبع، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، والنحوي
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وموضوع هذا العلم الكلمات العربية؛ ألنه يبحث فيها  عن حركاا اإلعرابية «:إذ يقول فيه      
 .)1(»والبنائية

  النحوفائدة علم  /2
حتراز عن اخلطأ يف وفائدته اال«: بدليل قوله علم النحو فائدة الصنهاجي بن آقدأمحد  يبني     

، قال عاين كتاب اهللا تعاىل، والسنة ومسائل الفقه، وخماطبة العرب بعضهم بعضاملواالستفهام   اللسان
أحوال األلفاظ املركبة يف داللتها على املقصود، ورفع اللبس  نييِبمنفعة النحو ت: "ابن سعيد التونسي

التعجب من : بالسكونني حيتمل أحد أمور ثالثة" ما أحسن زيد : "عن سائلها، فإن قول القائل
فتح : واالستفهام عن أي شئ منه أحسن، وسلب احلسن عنه حىت يعرف فيميز به، قلت، حسنه

، إنَّ تعرض )2(»رفعه سلب، ورفع األول مع جر الثاين استفهام األول  مع نصب الثاين تعجب، ومع
املؤلِّف لفائدة علم النحو يدل على أمهية اإلعراب، والذين حياولون إحالل اللغة العامية بدعوى 

 ،هذه دعوة مغرضة ظاهرها تطوير اللغة العربية وباطنها القضاء عليها العربيةصعوبة إعراب اللغة 
  .ألن اللغة العربية أقوى رابطة توحد بني العرب يف شىت أقطارهمفلنحدر من دعاا ؛

  النحو علم يف ؤلَّفة الكتب امل أصناف /3
 هاصرحي من حيث االختالف أصناف الكتب املؤلَّفة يف علم النحو وأمهيتها والتمثيل هلاحمتوى  إن    

 فيه الحتصى كثرة، ولكنالكتب املصنفة « :يف ثالث أصناف بدليل قوله الصنهاجي بن آقدأمحد 
ل تذكرة عججز من معناها، وهذه تخمتصرةٌ لفظها أو: يف ثالثة أصنافتنحصر من جهة املقدار 

ستحضار، ورمبا أفادت بعض املبتدئني األذكياء، ومبسوطة تقابل لال ي، ينتفع ا املنتهلرؤوس املسائل
فعها عام، فمن الكتب املختصرة فيه ، ونمعناهاإزاء لفظها باملختصرة، وينتفع ا للمطالعة، ومتوسطة 

إنَّ ، )3(»ملبسوطة كتاب األصول البن السراج، ومن ا ومن املتوسطة تسهيل الفوائد له ،"ك"ألفية 
فة كتب علم حبد ذاته، وذكر أصنافها تسهيل لطلبة العلم لتوفري الوقت هلم؛ ألن الوقت حياة معر

  .اإلنسان
  فضل علم النحو /4
، أنه وسيلة ال غايةب الصنهاجي بن آقدأمحد  هنيبي من حيث االختالف فضل علم النحوحمتوى  إن   

 نه مأنّ ملَعا: ة، بدليل قولهتنوعالشواهد املبستدل على ذلك ، ويمجيع العلومويذكر مرتبته العليا على 

                                                 
  . 21اجلرومية ص  الفتوح القيومية يف شرح ) 1
  . 21الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
  . 22الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
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كما  ،)1(﴾عربِيا قُرآنا أَنزلْناه إِنا﴿ :قال اهللا تعاىل، وأسناها عائدة، أعلى العلوم مرتبة، وأمتها منفعة
من الفهم يف  ترلو ص": رضي اهللا عنه ـ أنه قال ـ )2(إمام دار اهلجرة مالك بن أنسروي عن 

سنة رسوله ـ صلى اهللا عليه و  كتاب اهللا العزيز: ذلك يرجع ألصلني غاية، ومن العلم يف اية، فإنَّ
، ل اهللا تعاىل كتابهزأن ا مبعرفة اللسان العريب بهوال سبيل إليهما وال إىل الرسوخ فيهما إلَّ وسلم ـ

  .)3("امهوج لعباده أحك
      واضع علم النحو /5
يف حديثه  الصنهاجي بن آقدأمحد يعثر عليه عند  من حيث االختالف واضع علم النحو حمتوى إن    
سالم وتآلفت به القلوب، واختلطت سجية وفطرة، وملا جاء اإلوأنه إعراب الكالم عند العرب  عن

املؤمنني عليا ـ رضي اهللا فدعا ذلك أمري « :بالتجارة واملصاهرة، فكادت العربية تتالشى،األمم ه ب
 نحصل م فيه أصوال، أخذها عنه أبو األسود الدؤيل، وكان يراجعه فيها إىل أنْ لَصأَ نْأَـ عنه 

4(»فيه كفاية اأصوله م(.  
  سبب تسمية هذا العلم حنوا /6

، )5(الصنهاجي بن آقدأمحد انفرد به  من حيث االختالف سبب تسمية هذا العلم حنواحمتوى  إن    
ه ملَّيضعه وع ا أشار إىل أيب األسود أنْمـ رضي اهللا عنه ـ لَابن أيب طالب  علي أنَّ: ومن ذلك قوله

ك احلني ومنذ ذل )6(انح هذا النحو يا أبا األسود :وشيئا من اإلعراب، قالاالسم والفعل واحلرف، 
ف بعلم النحورِع.  
  حكم تعلم النحو شرعا /7

وهو  )7(الصنهاجي بن آقدأمحد انفرد به من حيث االختالف  حكم تعلم النحو شرعاحمتوى  إن    
رفة مع ألنَّ ؛والتصريف فرض كفاية معرفة اللغة والنحو أنَّ معلَا«: بقول الرازيذلك على يستدل 

معرفة  من دة األحكام بدون معرفة أدلتها مستحيل، فال ب، ومعرفاعاألحكام الشرعية واجبة باإلمج
ف ذا توقَّ، فإوتصريفهم وحنوهم دان بلغة العربارأدلتها، واألدلة راجعة إىل الكتاب والسنة، ومها و

وما يتوقف  ،النحو والتصريف ة تتوقف على معرفة اللغةدلألحكام على األدلة، ومعرفة األالعلم با
                                                 

   . أنَّ عربيا مبعىن بينا" قرآنا عربيا:"، والشاهد يف اآلية قوله2سورة يوسف  ) 1
  . 1/193يراجع تذكرة احلفاظ  ) 2
  . 25الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  . 28، 27الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
  . 33يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
  . 1/265يراجع شرح املرادي  ) 6
  . 33يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 7
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 .)1(»والتصريف واجبة ا معرفة اللغة والنحو، فإذًالواجب املطلق وهو مقدور للمكلف فهو واجب
  . فهذا ترغيب من املؤلِّف لتعلم هذا العلم الذي يعد أصلُ العلوم

  أقسام احلكم النحوي مع التمثيل /8
 الصنهاجي بن آقدأمحد به فرد انمن حيث االختالف  احلكم النحوي مع التمثيلأقسام حمتوى  إن   

  :ومنها ل هلايمثمع التيف مقدمته 
الواجب كرفع الفاعل وتأخريه عن الفعل، ونصب املفعول به، وجر املضاف، وتنكري احلال /ا

  . )2(والتمييز
  . ى سبق، أي الذ)3(املمنوع ألضداد ذلك /ب
  . )4(املضارع الواقع جزاء بعد شرط ماضن كرفع سحالْ /ت
  . )5(ديز هغالم ضرب: تقدمي املفعول يف حنو، وكالقبيح كرفع املضارع بعد شرط مضارع /ث
  .)6(واخلرب وإثباما حيث ال مانع من احلذف إاجلائز كحذف املبتد /ج
.  
.  

  تفسري املصطلحات النحوية /9
 الصنهاجي بن آقدأمحد  انفرد به من حيث االختالف النحويةتفسري املصطلحات حمتوى  إن     

  :من ذلك قوله العلم قصد تذليلها لطالب
  . )7(الشاذ ما يكون خبالف القياس من غري نظر إىل قلة وجوده وكثرته /ا

 .)8(الضعيف ما يكون يف ثبوته كالم /ب

  .)9(الغالب أكثر األشياء ولكنه يتخلف /ت
 .)10(الكثري دون الغالب /ث

                                                 
  .  75احملصول يف علم األصول ص  ) 1
  .  34جع الفتوح القيومية شرح اجلرومية ص يرا ) 2
  . 35يراجع  الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  .35يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
  .35يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
  .35يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 6
  .35يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 7
  .35يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 8
  .35يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 9

  .35يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 10



235 
 

 .)1(ف القياس وهو أقل من القليللمل خيا إنْوالنادر ما قل وجوده  /ج

 .)2(القليل دون الغالب /ح

ر، واهر وجهوج: ـل كعول مطرد يف مجع فَواعيقال مثال وزن فَ كأنْ )3(د ما ال يتخلفاملطر /خ
 .)4(عوابِع وطَطابِ: ـل كعوفاَ

 كالم العرب كالم اهللا تعاىل، أو كالم نبيه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أوىف نالشاهد ما يذكر م /د
 .)5(ت به تلك القاعدة الكليةاحملتج به ألنْ تثب

  . )6(يضاح تلك القاعدةاملثال ما يذكر إل /ذ
من التفريق بينها منإىل ف لِّلقد سعى املؤ دتفسري املصطلحات النحوية ألمهيتها عند طالب العلم والب 

 .همطرف

  أقسام العلوم /10
قال « :بدليل قوله)7(الصنهاجي بن آقدأمحد  به نفردامن حيث االختالف  أقسام العلومحمتوى  إن    

م نضج وما احترق، وهو لْع: العلوم ثالثة: كان بعض املشايخ يقول: قال الزركشي يف أول قواعده«
لْعلْم النحو واألصول،  وعم لْما نضج وال احترق، وهو عم نضج واحترق، لْم البيان والتفسري، وع

8(»م الفقه واحلديثلْوهو ع( .  
  سم اهللاارسم ب /11

مستدال فقط  )9(الصنهاجي بن آقدأمحد  عليه ينبهمن حيث االختالف  رسم باسم اهللا حمتوى إن      
إذا  "األلف"ذف ، وإمنا حي" األلف" :تعين كَتبه بـ" باسم اهللا" :إذا قيل« :مستدال بقول النووي

كتب10(»بكاملها"بسم اهللا الرمحن الرحيم" ت( .  
  االختالف من حيث األبواب

  باب اإلغراء
                                                 

  .35يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  . 36، 35قيومية يف شرح اجلرومية ص يراجع الفتوح ال ) 2
  .35يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  ). طرد( 139يراجع معجم املصطلحات النحوية والصرفية ص  ) 4
  .36يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
  .36يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 6
  . 37مية يف شرح اجلرومية ص يراجع الفتوح القيو ) 7
  . 1/25، واألشباه والنظائر 1/72يراجع ااملنثور يف القواعد  ) 8
  . 38يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 9

  . 42، وإعراب ثالثني سورة ص 7/100شرح النووي على صحيح مسلم باب األضاحي  ) 10
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الدرر الصباغية يف شرح  :فهالصباغ يف مؤلَّبه انفرد  من حيث االختالف باب اإلغراءحمتوى  إن   
إمنا ذكرنا هذا « :قولهدليل ل سبب تعرضه هلذا الباب بعلَّيو ،األمساء اجلرومية يف باب منصوبات

ـف ـ رمحالباب ألجل املصنلَّا املنصوبات مخسلًه اهللا ـ ذكر أوه ة عشرة، فوجدنا أربعة عشرة، فلَع
  . )1(»ا ظننتيريد اإلغراء، ونسيه، أو مفعولَ

: اإلغراء لغة التسلية، ومنه قوله تعاىل« :واقتصر يف حمتواه على التعريف اللغوي واالستشهاد    
، مث تطرق إىل أسلوبه املتمثل يف أمساء األفعال بأقسامها الثالثة )2(﴾والْبغضاَء فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ﴿

: وهو يكون بأمساء األفعال، وهي على ثالثة أقسام« :الثالثة املفردة واملركبة واملضافة بدليل قوله
على الثريد، ومعناه ايتوا  حي: حنو قوهلم دع زيدا، وتكون مركبة: رويدا، معناه: مفردة، حنو قوهلم

عليك ودونك، : لتحذرن زيدا، ومن هذا قوهلم: حذرك زيدا، معناه: الثريد، وتكون مضافة حنو قوهلم
  .)3(»وعندك فهذه الثالثة تنصب ما بعدها

    رِوععلى إضمار  هذا باب ما جرى من األمر والنهي« :عنوانباب اإلغراء عند سيبويه ب ف
ويقصد باألمر ، )4(»الفعل املستعمل إظهاره إذا علمت أنَّ الرجل مستغنٍ عن لفظك بالفعل

، وهو به دمحاإلغراء هو أمر املخاطب بلزوم ما ي«: عرفه ابن عقيلي، و)5(اإلغراء، وبالنهي التحذير
، فمثال "اإي"ا، وال تستعمل فيه ا فلَناصبه وإلَّ مارإض بجو كرارت أو عطف دجِو يف أنه إنْكالتحذير 

، )6(»أخاك الزم إليه، أي أخاك واإلحسانَ: أخاك، وقوله أخاك: ما جيب معه إضمار ناصب، قولك
  : )7(ستشهد سيبويه بقول الشاعروي

  سلَاحِكَساعٍ إِلَى الْهيجا بِغيرِ *** ه  ا لَخا أَلَ نم نَّإِ خاكأَ اكخأَ
  االختالف يف الفصول

        من باب املنادى املندوباالستغانة و فصال
أبو يعلى  ما انفردمن حيث االختالف  املندوب من باب املنادىاالستغانة و فصال حمتوى إن    

  .الدرة النحوية يف شرح اجلرومية: فهالشريف التلمساين يف مؤلَّ

                                                 
  .  189الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  . مبعىن التسلية" اإلغراء"واملصدر منه " أغرينا: "، والشاهد يف اآلية قوله14سورة املائدة  ) 2
  .   189يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
    .،حتقيق هارون1/253يراجع كتاب سيبويه  ) 4
  .   129يراجع  تطور املصطلح النحوي البصري من سيبويه حىت الزخمشري ص  ) 5
  . 3/301شرح ابن عقيل  ) 6
حتقيق  1/256، وكتاب سيبويه4/79، وبال نسبة يف أوضح املسالك 3/11،  والدرر 29البيت من الطويل وهو ملسكني الدارمي يف ديوانه ص   ) ) 7

  .  توكيد: الثاين" أخاك"الزم أخاك، و: يلزم نصبه بتقدير" أخاك: "فـ كرر املغرى به، والشاهد فيه وجوب اإلضمار إذا هارون
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  فصل االستغاثة/1
االستغاثة « :صطالحيبالتعريف اال ؤلِّفامليتصدره من حيث االختالف  االستغاثةفصل  حمتوى إن    

طلب العون والنصرة من املستغاث به على املستغاث مبذكر أركان االستغاثة  ، ويتبعه)1(»أجله ن
خره مع هاء ، أو ألف يف آمفتوحة "الم" :ـستغاث به مسبوق ب، وامل"يا"املتمثلة يف حرف النداء 

قول منها  شواهد تشهد بعدة، ويس)2(مكسورة يف أوله "الم" :ـالسكت، واملستغاث من أجله ب
  :)3(الشاعر

كَتي الْنِفَنوأَفَ اةُشزعفَ *** ي ونِجا لَياسِلن لْلوي الْاشطاعِم  
      فصل يف املندوب/2

ملندوب او، الشريف التلمساينأبو يعلى  انفرد بهمن حيث االختالف  فصل يف املندوبحمتوى  إن    
ويراد ا البكاء على امليت وتعداد حماسنه، وهو من  "الندبة"، واملصطلح املشهور على وزن املفعول

خاصة به، ويلحق يف آخر  "وا"أو " يا":ع عليه بـجاملندوب هو املتفَ« :يعرفه بدليل قوله، و)4(الندب
  .»)5(اهمزمز رئْبِ رفَح نامو، واهرمعوا، واهديزاو: ، مثلويوقف عليها اء السكت "ألف"آخر االسم 

زمزم5(اه(«.  
  االختالف يف املسائل النحوية يف شرح الْآجرومية لدى اجلزائريني حسب ترتيب األبواب

   الكالم موضوع نسم مطالق مصطلحي الفعل واحلرف على االإمسألة /1
 طفيشأ به انفرد من حيث االختالف طالق مصطلحي الفعل واحلرف على االسمإ حمتوى إن   

  .)7(»)6(﴾وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها﴿ :ومنه ،ان امسنييسميفالفعل عندهم واحلرف «: بدليل قوله
  الكالم موضوع نممع التعليل سم مسألة ما يزيل التنوين من اال/2

ومن ذلك أبو القاسم الغرداوي به انفرد من حيث االختالف  التنوين من االسمما يزيل حمتوى  إن    
ال " األلف والالم"، واإلضافة، والوقف، وما ال ينصرف، ومن تعليله هلا أنَّ "األلف والالم: "قوله

                                                 
  .   143الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
  . 143يراجع الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
، 9/185، واألغاين 2/633والشعر والشعراء  حتقيق هارون،،2/216، وكتاب سيبويه 118ص  يف ديوانه قيس بن ذريحالبيت من الوافر، وهو ل ) 3

جاءت الالم مفتوحة مع املستغاث به، ومكسورة مع " فيا لَلناس للواشي: "، والشاهد فيه قوله103، واجلىن الداين ص 219اين ص ورصف املب
  . املستغاث له

، 3/155صائص ، واخل1/110 علل القراءات السبع ، واحلجة يف176، واجلمل ص 1/432، واألصول يف النحو 4/268يراجع املقتضب  ) 4
  . 44تاريخ النحو العريب ص يف ، واملفصل 120العربية ص واللمع  يف 

  . 144الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
  .  يف اللغة العربيةطالق الفعل واحلرف على االسم إ ، والشاهد فيها30سورةالبقرة ) 6
    .53ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 7
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جتتمع مع التنوين؛ ألنَّ األلف والالم تقتضي التعريف والتنوين يقتضي التنكري، والتعريف والتنكري 
ضدان والضدان ال قتضي االنفصال، ومها يوأما اإلضافة تقتضي االتصال والتنوين . ضدان الجيتمعان

ما الينصرف . وأما الوقف فال يكون يف التنوين؛ ألن العرب التقف إلَّا على الساكن. جيتمعان أيضا
  . )1(ال يدخله التنوين؛ َألنه أشبه بالفعل والفعل ال يدخله التنوين

    موضوع الكالم النداء من عالمات األمساء من مسألة/3
وبقي «: ابن شعيب بدليل قولهبه انفرد  من حيث االختالف عالمات األمساءالنداء من حمتوى  إن    

3(، واستدل بقول ابن مالك)2(»يازيد: حنو  ف من عالمات األمساء النداءلِّعلى املؤ( :  
  .)4(لْصح يزيِمت مِسالْل دنسمو ***   لْأَ ا ودالنو ينِوِنالتو رجالْبِ

   الكالم موضوع وغريها، أفعالن أم  امسان من" بِئْس"و" نِعم"اخلالف يف مسألة /�
أمحد به انفرد  من حيث االختالف وغريها، أفعالن أم  امسان" بِئْس"و" نِعم"اخلالف يف حمتوى  إن   
، "ىسع"، و"لَيس"و، سئْبِ"، و "نِعم"استدل احملققون على فعلية «: قولهبدليل  الصنهاجي بن آقدا

ا بالفعل املاضي ال تتصل إلَّوهي صلوا ا  هذه التاء ، فوتس، وعتسي، ولَتسئْ، وبِتمعنِ: لقوهلم
أما امسان، ويف  "بئس"، و"نعم"م يف عز نعلى م دراع، وبذلك يحمل الرتيف غري  ءبدليل االستقرا

"ليو "س"عما حرفان "ىسنِ"، ويبني رأي الكوفيني الذي يقول بامسية )5(»أعئْبِ"و "مبقوله "س: 
يرجح رأيا على  ، دون أنْ)6(»الفارسي "لَيس"، وحبرفية الكوفيون "بئس"و " نِعـم"وقال بامسية «

  .آخر
التعرض للدراسة النحوية والصرفية ملفردات القرآن الكرمي من باب معرفة عالمات  مسألة/5

  اإلعراب
به انفرد من حيث االختالف  التعرض للدراسة النحوية والصرفية ملفردات القرآن الكرميحمتوى  إن    

ثبات الواو فليست واوه إب ،)7(﴾الْحسنٰى الْأَسماُء فَلَه ما تدعواأَيا﴿ :ا حنومأو :بدليل قوله طفيشأ
                                                 

  . 68يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 1
  . 30يراجع حقائق علىب اآلجرومية ص  ) 2
   . 7يراجع شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص  ) 3
  . 30يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 4
، واالنتصاف من 117ـ 1/97ائل اخلالف ، واإلنصاف يف مس45ويراجع شرح الشذوذ ص  ،75القيومية على شرح اجلرومية ص الفتوح  ) 5

  . 119ـ  1/97اإلنصاف 
   . 119ـ  1/97واالنتصاف من اإلنصاف  ،119ـ  1/97، ويراجع اإلنصاف يف مسائل اخلالف 75الفتوح القيومية على شرح اجلرومية ص  ) 6

آخر  املضارع فليست واويف ثبات الواو إفهي تكون حبسب ما تضاف إليه وهنا جاءت امسا، و" أياما: "، والشاهد يف اآلية قوله110سورة اإلسراء  ) 7
  .وعالمة جزمه حذف النون ،ثبتتأولذا  ،وهي فاعل وضمري ال جزءولكنه كلمة  ،املضارع
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 .وعالمة جزمه حذف النون ،ثبتتأولذا  ،وهي فاعل وضمري ال جزءولكنه كلمة  ،آخر املضارع
 مث الواو ثقلت الضمة فحذفت هي، أ"ووعدت"واألصل  ،ما اليت هي آخر الكلمة فمحذوفة للساكنأو

  .لسكون الواو بعدها
  ة حروف وستة من باب فصل املعرباتة الفعل املاضي حمصورة بني ثالثينمسألة بِ/6

أبو به  نفردامن حيث االختالف  ثالثة حروف وستةبِنية الفعل املاضي حمصورة بني حمتوى  إن    
ضرب كقوله : كـ" فَعلَ"قد يكون على ثالثة أحرف بوزن  :)1(ومن ذلك قولهالقاسم الغرداوي 

علم أَن ﴿: قال اهللا تعاىل" علم: "كـ" فَعل"، وبوزن )2(﴾وضرب اللَّـه مثَلًا قَريةً﴿: تعاىل
 والرباعي حنو، )4(﴾كَبر مقْتا عند اللَّـه﴿ :كقوله تعاىل" كَبر: "حنو" فَعلَ"، وبوزن )3(﴾سيكُونُ

"مر"باهلمز، و "أَكْربِّ﴿ :بالتضعيف، قال اهللا تعاىل" كبقُولُ رنِـفَيمر زيد " :وتقول، )5(﴾ي أَكْركب
 :والسداسي حنو، )6(﴾الْملَأُ منهموانطَلَق ﴿ :، قال اهللا تعاىل"انطلق: "، واخلماسي حنو"يف الصالة

  .)7(﴾استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ﴿ ، و"استخرج زيد املالَ: "، واستحوذ، تقول"استخرج"
  على الفعل املاضي من باب األفعال "إىل"أو " إالّ"مبعىن  اليت "أو"دخول  مسألة/7

 به نفردا من حيث االختالف على الفعل املاضي" إىل"أو " إالّ"مبعىن  اليت "أو"دخول  حمتوى إن   
   :)8(على املاضي كقول الغنوي" إىل"أو " إالّ"مبعىن  "أو"وقد تدخل «: بدليل قوله طفيشأ

   .)9(»هتكْنا حجاب الشمسِ أَو أَمطَرت دما *** ةً مضرِيةً ذَا ما غَضبنا غَضبـــــــإِ    
  وتاء زائدة جاز حذف إحدامها من باب األفعال"أنيت"ع تاء ااجتم مسألة/8

به  انفردمن حيث االختالف  وتاء زائدة جاز حذف إحدامها"أنيت"اجتماع تاء حمتوى  إن    
وإذا اجتمعت التاء، وتاء زائدة يف املاضي جاز حذف إحدامها، فقيل األوىل « :بدليل قولهطفيش أ

  .)1(»، ولو كان ماضيا لقيل تلظّت بتاء التأنيث"تتلظى"أي  )10(﴾ا تلَظَّٰى نار﴿ :حنووقيل الثانية 

                                                 
  . 112، 111ص شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي براجع  ) 1
  ".فعل"بزنة " ضرب: "، والشاهد يف اآلية قوله112سورة النحل  ) 2
  ". فَعلَ"بزنة " علم: "، والشاهد يف اآلية قوله20سورة املزمل  ) 3
  ". فَعلَ"بزنة " كَبر: "والشاهد يف اآلية قوله، 03سورة الصف  ) 4
   ". أَفْعلَ" بزنة "أكرمن : "، والشاهد يف اآلية قوله15سورة الفجر  ) 5
  ". أفْعلَ"انطلق بزنة : "والشاهد يف اآلية قوله ،06سورة ص  ) 6
  ". استفعل"بزنة " استحوذ: "، والشاهد يف اآلية قوله19سورة اادلة  ) 7

 .املعجم املفصل يف شواهد اللغة يراجعهو للقحيف بن عمري العقيلي، : وقيلم، 610 /ق هـ 13ت حنو (لطفيل الغنوي والبيت من الطويل،  ) 8
  .أمطرت دما إىل أنْ: إذ املعىن "أو أمطرت: "والشاهد فيه ،60/ 7إميل بديع يعقوب العربية،

    .156ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 9
  .وتاء زائدة جاز حذف إحدامها"أنيت"إذا اجتمعت تاء  "تلظى: "قوله ، والشاهد فيها14الليل سورة) 10
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   استوفت الشروط من باب األفعال وإنْ" نْذَإِ"مسألة إمهال /9
أبو القاسم به انفرد من حيث االختالف  وإنْ استوفت الشروط" إِذَنْ"إمهال حمتوى  إن    

أَنْ تكون يف صدر اجلواب، وأنْ ال يفصل بينهما وبني املضارع إلَّا بالقسم، أو : وهي )2(الغرداوي
إذنْ يحلف "«: النافية، أو النداء، ويستشهد بقول الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ" ال" :بـ
يار3(»اِهللا ولَس(.  
.  
.  
.  
.  

  من باب األفعال بقى على حرف واحدأفعال األمر اليت ت مسألة/10
من حيث هـ 672ت ( )4(املنسوبة البن مالك أفعال األمر اليت تبقى على حرف واحدحمتوى  إن    

عشرة أبيات، ولكن َّ املؤلِّف ذكر واحتوى هذا النظم على حممد بن بادي الكنيت به انفرد االختالف 
    :اآلتيةالسبعة 

  نــيَ قي،قوه، قُ، اهيق ر،يجِتاملس قِ  ***     هتــاعفَى شجرت نمل ولُقُي أَنإِ
نْإِو صفْرت لالٍو شَآ لَغخلِ   ***    لْـقُ ر شلَغ اذَه، لاي،لُ هــنيل ،يل ،هو  
  نيشي، ش، هوش ،اهيش كيو بوالثَّ شِ  *** وب غَيرِي قُلْت يف ضجرٍ وإِنْ وشا ثَ  
  نـــيإِ ، إي،هوأُ ،اهيإِ ،بحت نم إِ   *** وأْيٍ للْمحب فَقُـــلْ وإِنْ أَمرت بِ  
أَ نْإِوردت الونى وهالفُ وتليــــلُ نِيا   ***   لْـقُفَ ورياخ نه، نونِ، ه،نِ يين  
أَ نْإِونْى أَب يفي الْبعهلْقُ دــل ته    ***  النُيا فُ ف، ففُ ،ياهوه، ف،ي فـــين  

   بِــه واكنِ قَلْبِي  إِنْ سساكقُلْ لو   ***نجِي ،جِي ،هوج ،ي، جِياهنم جِ القَلْب  

                                                                                                                                                            

«« 
    .142ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
  . 121، 120يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 2
: ، والشاهد يف احلديث قوله2/948ي هل لك بينه قبل اليمني ، كتاب الشهادات، باب سؤال احلاكم املدع2023:صحيح البخاري، احلديث رقم ) 3
، حتقيق 16 ـ3/14مع استوفاء شروط العمل وهو القياس ألا غري خمتصة، يراجع الكتاب لسيبويه " إذن: "عدم نصب الفعل بعد" إذن حيلف"

  .هارون
، وضابط األفعال املركبة واحلرفية ص 7، 6ل األمر اليت تبقى على حرف واحد صا، وفرائد الفوائد الوفية لشرح أفع1/34يراجع حاشية اخلضري  ) 4
9 ،10  .  
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من هذه األفعال الواحد  روأم« :بقوله واحد بقى على حرفأفعال األمر اليت تضوابط  املؤلِّفويوضح 
ويف  املصدر، "هاء"معها  "اهلاء" :ـ، ف"ن"، وكلها متعدية إال فإنه بالفتح "ر"ا إلَّـ الكسر ـ   :ـب

للذكور، " واع"، وللمثىن "عياه"، ولواحدمثال منها ل" عِ" عليك أنَّ املفعول، وال خيفى" هاء"غريها 
  . )1(»جلماعة اإلناث "عني"، و بالياء ـ لألنثىـ   "عـي"و

ز الشطر الثاين بإسناده يم، وت فالنظم احتوى على عشرة أفعال اعتلت فكان األمر على حرف واحد
واجلمع بنوعيه ، واملثىن بنوعيه يهإىل املفرد بنوع ،  .  

  بالشعر اخلارج عن اإلطار الزماين الذي حدده علماء اللغة االحتجاج مسألة/11
من حيث  اإلطار الزماين الذي حدده علماء اللغة االحتجاج بالشعر اخلارج عنحمتوى  إن    

 حديثه عن يف )م1296/هـ 696ت(ببيت شعري للبوصريي فقد احتجاطفيش به نفرد ا االختالف
  : )2(قال البوصريي« :بدليل قوله" إىل"أو " إالّ"مبعىن  اليت "أو"مضمرة بعد " أن" :موضوع النصب بـ

        فَاخفَتى عنكَ دشا فهجِأْالر سأَ لُـ      ***    ـيرِب ادا عفَمأُ وعيد 3(» طَاُءالغ(.  
اخلارج عن اإلطار الزماين الذي حدده علماء  االحتجاج بقول الشاعر البوصرييوالذي حمله على 

، فهو ميلك قدرة لغويه االستشهاد ، فقد علم فيه أنه ال يقل يف سالمته عن تراث عصوراللغة
يف كنف تراثنا الديين واألديب ومنت ملكته بفضل روافد التراث العريب الذي اقتات  وإبداعية، وترىب

  .من موائده واستقى من منهله
  باب الفاعل نيف ضرورة الشعر م "اإلَّ"مسألة وقوع الضمري املتصل بعد /12
أبو به انفرد من حيث االختالف  يف ضرورة الشعر" إلَّا"وقوع الضمري املتصل بعد  حمتوى إن    

  :)4(بقول الشاعرله يستشهد هو القاسم الغرداوي و
ارج تا كُنايل إذا مبوماَ نتاوِأَ*** ا نجالَّ يناَ إلَّرد اكيار  

  .)5(»ضرورة" إلَّا"فأتى بضمري املخاطبة متصال بعد « :وعقب عليه بقوله
  تعليل اشتقاق لفظة الضمري من باب الفاعل مسألة/13

                                                 
   .123مقدم العي املصروم ص  ) 1
معهد الثقافة  ،حممد سليم احلمزاوي: كاتبه )خمطوط(، للعالمة الشيخ البوصريي الكواكب الدرية يف مدح خري الربيةيف  والبيت من اخلفيف ) 2  

    ".أو"حيث نصب الفعل بأن مضمرة بعد"أو أعيد: "، والشاهد فيه قوله8، صوالدراسات الشرقية  جامعة طوكيو اليابان
    .156ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 3
    .ضرورة" إال"فالضمري املتصل ال يقع بعد " إالك": ، والشاهد قوله416ومغين اللبيب ، 307/ 1يراجع اخلصائص البيت من البسيط جمهول،  ) 4
  .  135شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 5
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: بدليل قوله طفيشأبه نفرد ا من حيث االختالف تعليل اشتقاق لفظة الضمريحمتوى  إن    
وألن ؛ ألن حروف الضمائر قليلة غالبا ؛واملضمر اسم مفعول مشتق من اإلضمار من معىن اهلزال«

وداللة الضمري ضعيفة غالبا، والضعف يناسب غالب حروفه مهسية خافية، وأيضا اإلضمار اإلخفاء، 
 :ـفإنه ال يفهم املراد ب ؛أنا قائم: زيد قائم، أوضح من قوله: اهلزال واخلفاء، وال خيفى أنّ قول زيد

  .)1(»رف ملن الضمري وهو زيدع نإال م "أنا"
املبىن للمجهول من باب املفعول الذي مل يسم  نستحسان مصطلح املبين للمفعول مامسألة /14

  فاعله
أبو به انفرد من حيث االختالف  استحسان مصطلح املبين للمفعول من املبىن للمجهولحمتوى  إن    

وعبارة املبين للمفعول أَولَى؛ ألنه قد يوجد الفعل املبين للمفعول « :القاسم الغرداوي بدليل قوله
وال  سبحانه وهو معلوم عند كل واحد، فالفاعل هو اهللا، )2(﴾ وقُضي الْأَمر﴿: وفاعله معلوم، حنو

  .)3(»ا على جهة اازقال يف هذا ومثله جمهول الفاعل إلَّي نْجيوز أَ
.  
.  
   باب العوامل الداخلة على املبتدإ واخلرب نم" ظن"إىل أخوات " ىمس"مسألة إضافة الفعل /��
انفرد أبو القاسم من حيث االختالف  "ظن"إىل أخوات " سمى"الفعل إضافة حمتوى  إن    

  .)5(﴾هو سماكُم الْمسلمني﴿  :يدا، قال اهللا تعاىلحنو مسيت الولد ز: لهمن ذلك قوو، )4(الغرداوي
��/مسألة املعلقات اليت إذا توسطت ألغا " ظن"عمل  تحمالوأخوا من باب العوامل  وعملَت

   الداخلة على املبتدإ واخلرب
من حيث  وعملَت حمال وأخواا" ظن"املعلقات اليت إذا توسطت ألغت عمل حمتوى  إن    

 ةالنافي" ما: "وهذه املعلقات الست هي :ومن ذلك قوله ،أبو القاسم الغرداويبه  انفرداالختالف 
: النافية حنو" ال"، و)6(﴾ لَّبِثْتم إِلَّا قَليلًا إِنْ وتظُنونَ﴿: حنو النافية" إِنْ"نت ما زيد قائم، وظن: حنو

ظننت لَيقُومن زيد، : حنو" الم القسم"ظننت لزيد قائم، و: حنو" الم االبتداء"ظننت ال يقوم زيـد، و
                                                 

    .183ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
  .فعل بين للمجهول وحذف فاعله للعلم به" قضي: "والشاهد فيه قوله. 210سورة البقرة  ) 2
  .  138شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 3
  .   166، 165يراجع  شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
الضمري املتصل بالفعل، "األول : نصب مفعولني" ظن"من أخوات " مسى"الفعل " سماكُم الْمسلمني: "، والشاهد يف اآلية قوله78سورة احلج  ) 5

  ". سلمنيامل: "والثاين
  . ومعموليها" ظن" بني " أن"لفظا دون احملل لتوسط " ظن"إلغاء عمل " تظنون إن لبثتم: "، والشاهد يف اآلية قوله52سورة اإلسراء ) 6
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علمت أين زيد؟ وألغي عمل الفعل لضعفه بالتأخر عنِ املفعولني أو التوسط : واالستفهام حنو
  .)1(بينهما
مسألة تعليل بناء أمساء اإلشارة مفردة ومجعا وإعراب ما جاء على صيغة التثنية من باب /��

  النعت
من حيث  تعليل بناء أمساء اإلشارة مفردة ومجعا وإعراب ما جاء على صيغة التثنيةحمتوى  إن    

 ؛باحلرف إال املثىنوأمساء اإلشارة بنيت لشبهها : قولهدليل أبو القاسم الغرداوي ب بهانفرد االختالف 
والتثنية من خصائص األمساء  ،فإنه معرب باأللف رفعا، وبالياء نصبا وجرا يئه على صورة املثىن

  .)2(واألصل يف األمساء اإلعراب وقد أتى على أصله

�
  مسألة عدم النعت بالضمري من باب النعت/
ومن ذلك أبو القاسم الغرداوي به  انفردمن حيث االختالف  عدم النعت بالضمريحمتوى  إن      
ألنه أشبه باحلرف من جهة افتقاره إىل ما يفسره، كما أنَّ احلرف يفتقر إىل ما بعده؛ فاحلرف ال  :قوله

 . )3(ينعت وكذلك ما أشبهه، وإمنا مل ينعت به ألنه غري مشتق وال يؤول مبشتق

  
 توكيدالباب  نمثالث مرات  نعدم تكرار التوكيد أكثر ممسألة /19

 بن آقدأمحد  به انفرد من حيث االختالف عدم تكرار التوكيد أكثر من ثالث مراتحمتوى  إن      
ال يزيد إذا وقع بالتكرار التوكيد يف لسان العرب  األدباء اتفقوا على أنَّ أنَّ« :بدليل قوله الصنهاجي

  .األساسية؛ ألن االستقراء يف لسان العرب هو املرجعية  )4(»على ثالث مرات
  التوكيد اللفظي يكون بذكر موافقة املعىن من باب التوكيد مسألة/20
طفيش بدليل أبه انفرد  من حيث االختالف التوكيد اللفظي يكون بذكر موافقة املعىنحمتوى  إن     
عطشان نشطان، فإنّ نشطان مبعىن عطشان، لكن ال يستعمل إال : أو ذكر موافقة معىن حنو« :قوله
       .)5(»عطشانمع 
، وال مفرد وال مجلة على مفرد ،مسألة عدم جواز عطف اسم على فعل، وال فعل على اسم/21

  باب العطفعلى مجلة إال بشرط، من 

                                                 
   .  162يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 1
  . 173يراجع  شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 2
   . 185آلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص يراجع شرح ا ) 3
  . 264الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية    ) 4
    .298ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 5
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عدم جواز عطف اسم على فعل، وال فعل على اسم، وال مجلة على مفرد، وال مفرد حمتوى إن     
 ملَفاع« :الشريف التلمساين بدليل قولهأبو يعلى به تفرد من حيث االختالف  على مجلة إال بشرط

ه ال جيوز عطف اسم على فعل، وال فعل على اسم، وال مجلة على مفرد، وال مفرد على مجلة إال فإن
 اتقَدصتمالْو نيقدصتمالْ نَّإِ﴿ :خر مثل قوله تعاىليكون أحدمها يف تأويل اآل بشرط أنْ

قْأَوركذلك قوله تعاىلو، الذين تصدقوا وأقرضوا معناه إنَّ، )1(وا﴾ض :﴿ مقَهرِ فَوا إِلَى الطَّيوري لَمأَو
نقْبِضيو افَّات3(»ات وقابضاتصافَّ: ، معناه)2(﴾ص(.    

22/مسألة قسممن باب العطف" بل"حرف العطف  ي  
أبو القاسم الغرداوي بدليل به انفرد من حيث االختالف  "بل"قسمي حرف العطف حمتوى  إن    
أنْ يتم الكالم األول وتنتقل إىل و على قسمني انتقايل وإبطايل، فاالنتقايل لإلضراب، وه" بل"و« :قوله

الكالم الثاين من غري إبطال األول، واإلبطايل إنْ كان بعد اإلجياب فهو ينقل احلكم من األول إىل 
جاء زيد بل عمرو، واضرِب زيدا بلْ عمرا، وإنْ كان : حنو الثاين، وجيعل األول كالسكوت عليه،

ما جاء زيد بل عمر، فإنك : بعد النفي أو النهي فهو يقرر احلكم لألول ويثبت ضده للثاين حنو قولك
" زيد"، وال تضرب زيدا بل عمرا، فإنك يت عن ضرب "عمرو":وأثبته لـ" زيد"نفيت ايء عن 
  . )4(»مروأمرت بضرب ع

  باب العطف العاطفة من" أو"معاين  نم مسألةٌ/23
وأبو  أبو يعلى الشريف التلمساينبه انفرد من حيث االختالف  العاطفة" أو"من معاين حمتوى  إن    

وقَالُوا كُونوا هودا أَو ﴿: وتكون للتفصيل مثل قوله تعاىل« :ماقوهلدليل ب القاسم الغرداوي
    .)6(»مقالة اليهود من مقالة النصارى تلَصفَ "أَو":فـ )5(نصارٰى﴾

   من باب البدل اإلضرابلبدل  تقالاإلبطال أو االن مصطلح بدلذكر مسألة /24 
به انفرد من حيث االختالف  اإلضرابلبدل  ذكر مصطلح بدل اإلبطال أو االنتقالحمتوى  إن     

ب عنه بالثاين إضراب إبطال، رِضنسيانا وال غلطا، مث أُإذا ذكر األول قصدا ال  «: بدليل قوله أطفيش

                                                 
وهي يف تأويل  ،" الْمتصدقني"على مفرد وهو " أَقْرضوا"َحيث عطفت مجلة " وأَقْرضوا ،الْمتصدقني: "، والشاهد يف اآلبة قوله18سورة احلديد  ) 1

    ". إنَّ الذين تصدقوا وأقرضوا: "مجلة وتقديره
على مفرد وهو " قابضات" وهي يف تأويل مفرد وتقديره" يقبضن"حيث عطفت مجلة " صافات ويقبضن:"، والشاهد يف اآلبة قوله19سورة امللك  ) 2
    ".صافات"
  . 111الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 3
  . 192، 191شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 4
  . العاطفة تفيد التفصيل" أو: "، والشاهد يف اآلية قوله135سورة البقرة  ) 5
  . 1/781 ألفية ابن معط ، ويراجع شرح190شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي صو ،114الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 6
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طفيش أإن العالمة  ،)1(»أو إضراب انتقال، وخصه بعضهم باسم بدل البداء، ويسمى بدل اإلضراب
منظر للغة العربية لتمكنه من ناصيتها، ومصطلحه دقيق ومساو ملصطلح العلماء األفذاذ الذين أبدعوا 

  .املصطلحات النحوية
25/مسألة مصطلح البدل عند البصريني والكوفيني مباب البدل ن  
 بن آقدأمحد به انفرد حيث االختالف  من مصطلح البدل عند البصريني والكوفينيحمتوى  إن     

ح صطالباب البدل هذا ا« :قولهومن ذلك  )2(مبصطلحات عديدة للكوفيني ملصطلح البدل الصنهاجي
وقال ابن كيسان يسمونه )4(، والتبيني)3(ةيسمونه بالترمج: فقال األخفشوفيون ا الكالبصريني، وأم ،

بدليل ) بدل الكل من البعض: (ع من أقسام البدل املوسوم بـكما انفرد بقسم راب .)6(»)5(بالتكرير
 :، حنو قوله تعاىل)7("س"وزاد بعضهم قسما رابعا، وهو بدل الكل من البعض واختاره : قوله
  :)9(، وحنوه)8(﴾جنات عدن الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ شيئًايدخلُونَ ﴿

  لِظَنح اقفنالْحي  اترمى سدلَ ***  لوا محت موي نِيباة الْدي غَنأَكَ             
: بقوله الصنهاجي بن آقدأمحد وحنوه،  ويعقب  دم إثبات هذا القسم يف هذا البيتويقول اجلمهور بع

ية املذكورة فأشار بعضهم إىل أنَّا اآلإىل أن إبدال األعم من األخص بدل من بدل الغلط، وأم :
﴿ندع اتنال جيب موافقة البدل ملتبوعه يف  ، ويوافق مجهور النحاة إذْ)10(بدل بعض ﴾ج

  .)11(التعريف
  باب املفعول به ناملفعول به م من مميزات مسألة/26
ومن ذلك  الصنهاجي بن آقدأمحد به انفرد من حيث االختالف  من مميزات املفعول بهحمتوى  إن    
: ر عنه باسم مفعول تام من لفظ فعله حنوبخيع وفَرل مبتدأ يعجي ن عالمات املفعول به أنْم«: قوله

                                                 
    .311ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 1
  . 619/ 2وارتشاف الضرب  حتقيق هارون،،2/14يراجع كتاب سيبويه  ) 2
    . 2/619يراجع ارتشاف الضرب  ) 3
  . 3/147، ومهع اهلوامع 619/ 2يراجع ارتشاف الضرب  ) 4
    .3/147يراجع ومهع اهلوامع  ) 5
  . 268الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 6
  . 3/150السيوطي، يراجع مهع اهلوامع ) س( :يقصد بـ ) 7
  ". اجلنة"بدل الكل من بدل البعض " جنات"، والشاهد يف اآلية حيث جاءت لفظة 61، 60سورة مرمي  ) 8
بال نسبة يف ، و4/201، واملقاصد النحوية 6/60، والدرر 4/376، وخزانة األدب 9ص يف ديوانه  مرئ القيس البيت من الطويل، وهو ال  ) 9

بدل كل من " يوم:"حيث جاء قوله" كأين عداة البني حتملوا: "والشاهد فيه قوله ،56شرح املعلقات السبع للزوزين ص و ،2/437شرح األمشوين 
    . إن هذا البيت يؤول على حذف مضاف، أي غداة يوم حتملوا: وقيل" غداة: "بعض من قوله

  .  270ـ 269يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 10
  .  3/150يراجع مهع اهلوامع  ) 11
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ضربت ا، فتقولزيد :وبرضم وهذا من تيسري النحو على املبتدئني مع التمثيل هلم باألمثلة  ،)1(»زيد
  .البسيطة

  األمساء نباب املنصوبات م منمسألة تعليل سبب تسمية املصدر باملفعول املطلق /27
دليل البجائي ببه  انفرد من حيث االختالف تعليل سبب تسمية املصدر باملفعول املطلقحمتوى  إن    
به، ومفعول فيه وهو الظرف، ، ومفعول مفعول مطلق وهو املصدر: املفاعيل مخسة نَّأَ ملَعا: قوله

ومفعول له ويسمى املفعول مومفعول معه، أجله ن ،ا ا حبرف جر، أو بظرف إلَّوهي كلها مقيدة إم
 :ـ، واملفعول به مقيد ب، أي غري مقيد بشيءمفعول مطلق :؛ فلذلك قيلَ فيهاملصدر فهو غري مقيد

 "مع" :، واملفعول معه مقيد بـ"الالم" :ـواملفعول له مقيد ب "يف":، واملفعول فيه مقيد بـ"اءالب"
  .ويرجع تعليل البجائي هلذا املصطلح رغبة يف تقوية معلومات الطلبة. )2(وهو ظرف

   األمساء نباب املنصوبات م من اجتماعها عنديل اعمسألة ترتيب املف/28.
وحممد بن بادي  )3(طفيشأانفرد به  من حيث االختالف املفاعيل عند اجتماعهاترتيب حمتوى  إن    

   :بقوله )5(وإىل ذلك أشار بعضهم )4(بادي الكنيت
              فَميلُاعهم رتفَ بمصدر قٍــلَطْمب   ***  ثَوبِ نه فلَ يهه معقَ هكَ دلَم  
              ولُقُت ضربت الضرب زيا بِدسوِطه   ***  ارا هنا تأدهيب وامأًر نلَك   

  باب احلال منمسألة جر احلال حبرف جر زائد /29
إذ  الصنهاجي بن آقدأمحد به  انفرد من حيث االختالف جر احلال حبرف جر زائدحمتوى  إن    

  : )6(كقوله ويقلُّ جرها حبرف جر زائد،« :يقول
  ااههتنم بِيسمالْ نب يمكح ***   كابرِ ةبائخبِ تعجا رمفَ                          

7(»ها خائبةًما رجعت ركاب حكيم منتها أي(. 

فا أو جارا وجمرورا من باب يكون ظر نْا أَمسألة منع تقدمي احلال على العامل املعنوي إلَّ/30
  احلال

                                                 
  .   277ومية يف شرح اجلرومية ص الفتوح القي ) 1
  .   428، 427يراجع شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 2
    .408ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 3
  .   217مقدم العي املصروم ص  ) 4
  . 1/195حاشية اخلضري  ) 5
حيث زيدت " خبائبة: "، والشاهد فيه قوله55، وبال نسبة يف اجلىن الداين ص 137/ 10البيت من الوافر  وهو للحقيف العقلي يف خزانة األدب ) 6

  .    الباء يف احلال املنفي عاملها
  .    217 ممقدم  العي املصرو ) 7
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من حيث  منع تقدمي احلال على العامل املعنوي إلَّا أَنْ يكون ظرفا أو جارا وجمرورا حمتوى إن    
لفظيا  كانَ العامل يف احلال إنْ أنَّ علماف«: الشريف التلمساين بدليل قولهأبو يعلى به انفرد  االختالف

كان معنويا فال  ، وإنْا جاء زيدا، وراكبراكب زيد جاَء: خريها عنه، فتقول مثالجاز تقدميها عليه وتأ
 إالَّ ،ا هذا زيدراكب :العامل املعنوي ال يقوى قوة اللفظي، فال تقول مثال جيوز تقدمي احلال عليه؛ ألنَّ

تقدميه على ارور، وأجازه   )1(ا عندك عمرو، ومنع قوممقيم: يتقدم، مثاله يكون ظرفا فيجوز أنْ أنْ
ال يتقدم على العامل املعنوي خبالف الظرف، وال على " :ه قال، ورجح ابن احلاجب املنع؛ ألن)2(قوم

 . )4(»)3("ارور على األصح

   مسألة أقسام احلال املؤكدة من باب احلال/�3
 :قولهدليل أبو القاسم الغرداوي ببه انفرد من حيث االختالف  أقسام احلال املؤكدةحمتوى  إن      

ولَّٰى ﴿ :مؤكدة لعاملها حنو: قبلها، وهي على ثالثة أقسامفاملؤكدة هي اليت يفهم معناها مما «
بِرد5(﴾ا م(﴿ ،ِبِردم متلَّيو ين﴾)ومؤكدة لصاحبها حنو)6 ،: ﴿اَء رش لَوو ي الْأَرن فم نلَآم كضِ ب 

  :)8(زيد أبوك عطوفا، قال الشاعر: ، ومؤكدة ملضمون اجلملة حنو)7(﴾كُلُّهم جميعا
  .)9(» ارِع نم اسِلنا لَي ةَاردبِ لْهو*** ي بِسا ناِ وفًرعم ةَارد نا ابنأَ               

   من باب احلال أصل واواحلالمسألة /�3
احلال وواو« :طفيش بدليل قولهأبه انفرد من حيث االختالف  مسألة أصل واواحلالحمتوى  إن      

ألن واو العطف للجمع، والغرض اجتماع  ؛لربط احلال دون سائر أخوااأصلها عاطفة استعريت 
  .)10(»مجلة احلال مع العامل كما استعريت فاء العطف للربط الجتماعهما معا يف السببية

33/مسألة تعدد مصطلحات التمييز مباب التمييز ن  

                                                 
  .    2/182يراجع حاشية الصبان على األمشوين  ) 1
  . 2309، 5/2308لقواعد يراجع متهيد ا ) 2
  . 332ص ) ضمن اموع الكامل للمتون(يراجع الكافية  ) 3
  . 130، 129الدرة النحوية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
  . حال مؤكدة لعاملها" مدبرا: "، والشاهد فيها قوله10سورة النمل  ) 5
  . هاحال مؤكدة لعامل" مدبرين: "، والشاهد يف اآلية قوله25سورة التوبة  ) 6
  . حال مؤكدة لصاحبها" مجيعا: "، والشاهد قوله99سورة يونس  ) 7
، واملعجم املفصل يف 4/11، حتقيق هارون، والدرر 2/79، وكتاب سيبويه 1/468البيت من البسيط ، وهو لسامل بن دارة يف خزانة اآلدب  ) 8

  . حال مؤكدة مبضمون اجلملة قبلها" معروفا:"، والشاهد فيه قوله1/410شواهد النحو الشعرية 
  . 214شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  ) 9

    .357ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 10
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هذا هو « : البجائي بدليل قولهبه انفرد من حيث االختالف  تعدد مصطلحات التمييز حمتوى إن    
، ريِسفْ، والتزيممالْ، ويزيِمالت، ونيبم، والْنييِبالت: قال لهيالسادس من املنصوبات وهو التمييز و

إنَّ املؤلِّف يعدد املصطلحات هلذا الباب بناء على ما جاء يف كتب . )1(»، فله ستة أمساءرسفَموالْ
وليس تعددا كما حيدث اليوم يف الدول العربية، بل عليها أنْ تتوحد املصطلحات باتفاق األقدمني، 

  .اامع العربية
  باب املستثىن التعرض ملنت اآلجرونية بالدراسة الصرفية منمسألة /34
حيث أطفيش به  انفرد من حيث االختالف التعرض ملنت اآلجرونية بالدراسة الصرفيةحمتوى  إن    
 نيا من إبدال"منفي" نوع اشتقاق كلمةب ا"«: بدليل قوله ومايفنم إِنْ كَانَ الكَالَمبفتح ـ  )2("و

اجتمعت الواو والياء، وقلبت الواو ياء، ، "منفُوي": أصله "نفى"ـ اسم مفعول  امليم وتشديد الياء
 . )3(»الضمة كسرة وأدغمت الياء يف الياء، وقلبت

 

 

 

  
  باب املستثىن منمسألة رسم حاش بثالث لغات /35
بدليل  ،البجائي والصباغ به انفرد من حيث االختالف  رسم حاش بثالث لغاتحمتوى  إن    
ـ ، وحشا ـ ، وحاش ـ باثبات األول "ألفني: "ـحاشا ب: وحاش فيها ثالث لغات« :ماقوهل

  .بالبجائي، وهذا دليل على تأثر الصباغ )4(»باثبات الثاين ـ
  " ال"باب من يف كالم العرب" ال"أضرب  مسألة/36

الشريف أبو يعلى  به تفردمن حيث االختالف  يف كالم العرب" ال"أضرب حمتوى  إن      
أنْ تكون : األول : توجد يف كالم العرب على ستة أضرب" ال"علم أنَّ ا« :بدليل قوله التلمساين

ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا ﴿: أنْ تكون زائدة كقوله تعاىل :الثالث. أنْ تكون ناهية: الثاين. نافية
فلَا ﴿: يف قوله تعاىل" لَم"ومبعىن . لَولَا و هلَّا يف التحضيض: أنْ تكون مهيئة مثل: الرابع .)5(﴾السيِئَةُ

                                                 
  . 1/505، وحاشية اخلضري 465شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 1
    .26ص اآلجرومية منت ) 2
    .384ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 3
  . 176يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص و ، 498 اآلجرومية الكبري للبجائي ص شرح ) 4
  . زائدة للتأكيد" ال"جاءت " وال السيئة: "، والشاهد يف اآلية قوله34سورة فصلت ) 5
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ويف ونافية يف هذا الباب . يصلِّ  ـ واهللا أعلم ـ لَم يصدق ولَم ، واملعىن)1(﴾صدق ولَا صلَّى
  .)2(»غريه
  باب ال من اليت لنفي اجلنس "ال"مسألة حذف منصوب /37
 بن آقدأمحد به انفرد من حيث االختالف  اليت لنفي اجلنس" ال"حذف منصوب حمتوى  إن    

ال : حنو" ال" حبذف منصوب )3(يف احلاجبية«: بدليل قوله" ال"ز حذف منصوب اوجب الصنهاجي
 . )4(»أي ال بأس عليك عليك،

      باب النداء نم "حبذا"، و"بر"، و"ليت"على " يا"ف النداء مسألة دخول حر/38
 به  انفردمن حيث االختالف   "حبذا"، و"رب"، و"ليت"على " يا"دخول حرف النداء  حمتوى إن    

" بر" و" ليت"من حروف النداء على " اي"جيوز دخول ه أن ملَعاو«: لكنيت إذ يقولحممد بن بادي ا
   :)5(ويستدل ببيت من ألفية ابن بونة ، وتكون حرف تنبيه ال حرف نداء"حبذا"و

                  قَولَ لَبيت رب حذا بِباي   *** كُون منها لَبا تناداي 

 

  
  املقصودة من باب النداءمسألة رأي املازين يف النكرة غري /39
 الصنهاجي بن آقدأمحد به انفرد من حيث االختالف  رأي املازين يف النكرة غري املقصودةحمتوى  إن

وجود نداء النكرة غري  )6(بيدي، وأنكر املازين يارجال خذْ: قول األعمى« :هقولومن ذلك 
 العرب راملقصودة املوصوفة املناداة تؤثة النكر« :ه قالل ابن مالك عن الفراء أنقَون. )7(»املقصودة

ذا اخلالف الطلبة الذين هلم مستوى علمي .)8(»يا رجال كرميا: ها حنونصب وقد خص املؤلف.  
   باب املنادى نم أفعال مسألة أدوات النداء أمساء/40

                                                 
  . والتقدير مل يصدق ومل يصل" مل"جاء مبعىن " ال: "، والشاهد يف اآلية قوله31سورة القيامة ) 1
  . 137الدرة النحوية يف شرح اجلرومية  ) 2
  . 339ص ) ضمن اموع الكامل للمتون( يراجع الكافية  ) 3
  . 299الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 4
  . 251ألفية املختار بن بونة ص  ) 5
  . 3/120مذهب املازين يف إنكار وجود النكرة غري مقبل عليها يف النداء، يراجع ارتشاف الضرب  ) 6
  .  301ة ص الفتوح القيومية يف شرح اجلرومي ) 7
  . 3/120يراجع ارتشاف الضرب  ) 8
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 :بدليل قوله بن آقدأمحد به انفرد من حيث االختالف  أدوات النداء أمساء أفعالحمتوى  إن    
ويذكر أبو حيان . )2(»أمساء أفعال تتحمل ضمائر مستترة )1(هذه األدوات ذهب بعضهم إىل أنَّ«

  . )4(، وهي مسألة خالفية بني النحاة)3(الناصب هي األداة وهي اسم فعل األندلسي أنَّ
  باب املفعول ألجله نم واإلضافة" أل"من حيث التجرد من  املفعول ألجله تمسألة حاال/41
تفرد من حيث االختالف  واإلضافة" أل"حاالت املفعول ألجله من حيث التجرد من  حمتوى إن    
 "أل" نيكون جمردا م أنْ: ، أحدمهاه ثالثة أحوالللمفعول ل« :بدليل قوله الصنهاجي بن آقدأمحد  به 

لك،  اإلجاللَ تقم: ، حنو"أل"ـيكون مقرونا ب أنْ: إجالال لعمرو، والثاين قمت: واإلضافة، حنو
ومثَلُ ﴿ :األول والثالث قوله تعاىل نك، فممعروف ك ابتغاَءتدصقَ: يكون مضافا، حنو أنْ: الثالث

أَنفُِسهِم نّا مثْبِيتتو اللَّـه اتضراَء مغتاب مالَهوقُونَ أَمفني ين6(الطائي وقول حامت، »)5(﴾ الَّذ(:   
             غْأَوفر عوميِرِكَالْ اَءر ّادخاره  ***  أَورِعض مِ  نِعتاللَّشيمِئ كَترام  

  :)7(ومن الثاين قول الراجز
  داِءعأَالْ رمز تالَوت ولَو ***   اِءجيهِالْ نِع نبجوا الْدعقَ الَ             

  :)8(قول العجاج الثومن الث
                يكَرلَّكُ ب عرٍاق جمورِه   *** مةافَخ ًوزالْ لَعمحورِب    

                               الْوهلَو من تهالْ لِوه9(»ورِب(  
يف البيت      " ادخاره"ة مفعول له وهو مضاف، وكلم "ابتغاء"لفظة  الحظ من الشواهد السابقة أنَّي

: مفعول له وجاء حملى بـ" اجلنب" الضمري وهو كثري وشائع، وكلمة ه ووردت مضافة إىلمفعول ل
مفعول له وهي نكرة،  "خمافة"، ويف بيت العجاج أنَّ لفظة وهو قليل، والكثري جره بالالم "أل"

                                                 
  .   األدوات يقصد ا حروف النداء ) 1
  .  301الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
  .   3/117يراجع ارتشاف الضرب  ) 3
    .،حتقيق هارون182/ 2، 1/291يراجع كتاب سيبويه  ) 4
  . حيث جاء املفعول ألجله مضافا" غاء مرضاتابت: "، والشاهد يف اآلية قوله264سورة البقرة  ) 5
، وأسرار العربية ص ،حتقيق هارون1/368، وكتاب سيبويه 3/122، وخزانة األدب 224يف ديوانه ص  امت الطائيالبيت من الطويل، وهو حل ) 6

، واملقاصد 114اللمع ص . 2/952، وشرح شواهد املغين 1/45، وشرح أبيات سيبويه 1/361، معاين األخفش 2/198سهيل ، وشرح الت110
   . على املفعول له" تكرما"و" ادخاره"، والشاهد فيه نصب 3/169، و جامع الدروس العربية، 3/75النحوية 

  ".             أل:"مفعول ألجله اتصلت بـ" اجلنب: "، والشاهد فيه قوله2/198، وشرح التسهيل 1/167االرجز يف الدرر  ) 7
" خمافة"، حتقيق هارون، والشاهد فيه نصب1/36، وكتاب سيبويه 3/144، واخلزانة 110ارالعربية وأسر، 1/354الرجز للعجاج يف ديوانه  ) 8
  . على املفعول له" اهلول"و" زعل"و
  .  310ـ 308الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 9
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املفعول له  يءى جموهي معرفة، وفيه دليل عل" لوهت"، مث عطف وهي نكرة "لعز"وعطف عليها 
  . نكرة ومعرفة

       باب املفعول معه من" الواو"مسألة حاالت االسم بعد /42
من حيث االختالف حالة امتناع العطف واملعية معا يف  "الواو"حاالت االسم بعد حمتوى  إن      
  :وامتناعهما حنو« :بدليل قوله الصنهاجي بن آقدأمحد به  انفرد

  )1(اونيعالْو باجِوحالْ نججوز ***  ا موي نَزرب اتيانِغا الْم اذَإِ             
ال يتناسب داللة مع لفظة  "زججن"، فالفعل )2(»فالعيون مفعول به بفعل مضمر أي وكحلن العيون

  . ججزالعيون ال ت ؛ ألنَّ ل يتناسب وداللتهعر فدقَلذا ي "العيون"
       من باب خمفوضات األمساء "من" :ل إعراب االسم بعد اإلضافة املقدرة بـأحوامسألة /43
به  انفردمن حيث االختالف  "نم" :االسم بعد اإلضافة املقدرة بـ أوجه إعرابحمتوى  إن   

يصح يف باب إضافة النوع إىل جنسه، و ناليت هي م "من":ضافة املقدرة بـاإل« :بدليل قولهالبجائي 
االسم الثاين منها أربعة أوجه موخفضه حبرف اجلر، ونصبه على خفضه باإلضافة، : اإلعراب ن

 وهذا ثوب ،ـ باإلضافة ـ  زخ هذا ثوب: تقول التمييز، واتباعه ملا قبله على البدلية منه، فيجوز أنْ
من خـ  باخلفض حبرف اجلرـ  زوهذا ثوب ، خيز،ب ـ على التميبالنص ا  ـز وهذا ثوب خز 

 نـ بالرفع ـ على البدلية م"3(»"بثو(.  
        باب خمفوضات األمساء نم إلضافة الدالة على اجلنسمسألة إطالق مصطلح البيانية على ا/44
به انفرد من حيث االختالف  إطالق مصطلح البيانية على اإلضافة الدالة على اجلنسحمتوى  إن    

الدالة على بيان اجلنس، وهذه اإلضافة تسمى اإلضافة " نم" أو: قولهومن ذلك حممد باي بلعامل 
  .)4(اجٍس نم باب ساج، أي: يكون املضاف بعضا إليه مثل البيانية، وضابطها أنْ

         باب خمفوضات األمساء نم على الضمري"الكاف"دخول حرف اجلر مسألة/45 
 :وقولهطفيش أبه انفرد من حيث االختالف  على الضمري "الكاف" دخول حرف اجلرحمتوى  إن    
»الكَافاُء والبمها الضمري كقوله و1(ندر جر(:   

                                                 
النتصاف ، واإلنصاف من ا2/151واإلنصاف يف مسائل اخلالف  ،2/432خلصائصوا ،269ديوان الراعي النمربي ص البيت من الوافر يف  ) 1
أو " مجلن : "إال بتأويله بـ، "الْعيونا : "ال يصح أن يتعدى إىل قوله" زججن"، فإن الفعل "زججن الْحواجِب والْعيونا: "، والشاهد فيه قوله2/151

ويف هذه  أو حنوه،" كحلن: "منصوب بفعل حمذوف تقديره" الْعيونا: "عطفت مفردا على مفرد، وجيوز أن قولهحنوه، ويف هذه احلالة يكون الواو قد 
  .احلالة تكون الواو قد عطفت مجلة على مجلة

  .   312الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 2
  . 553شرح اآلجرومية الكبري للبجائي ص  ) 3
   . 113لى اللؤلؤ املنظوم ص شرح عيراجع كفاية املنهوم  ) 4
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                    ا احلَذَإِومش بركَر كُنملَْ ت ت2( »�ي( .��***     .........................   
  : شيئني ما انفرد به العلماء اجلزائريون من املسائل النحوية يف شروحهم يرجع إىل إنَّ    

ستيعاب املسائل علم من اليسر واالختصار قصد امراعاة مستوى الطالب املبتدئني يف الت: األول
، وتيسريه على الناشئة يكون بإخراج العلل النحوية دون بذل اجلهد يف الوقوف على مصادر أخرى

  .)3(عقدة ومدارسته يف صورته القدمية امل
وا صخالسآمة وامللل من الدرس النحوي ف ن يف مراعاة مستوى املتفوقني حىت ال تصيبهممكي: والثاين

 .بتلك النتف مراعاة ملستواهم العلمي املتفوق
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«« 
   .والشاهد فيه دخول الكاف اجلارة على الضمري املتصل ،398/ 6املعجم املفصل للشواهد الشعرية  يراجع ،من اخلفيفالنسب،  البيت جمهولصدر  ) 1
    .414ص سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةم ) 2
  .   17مازن املبارك ص : يراجع اإليضاح يف علل النحو، حتقيق ) 3
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  خامتة  
دراسة املنهج واحملتوى ـ بعد هذه املرحلة اليت عشتها مع شرح اآلجرومية لدى العلماء اجلزائريني     
  :ث وهي كاآليتيت توصلت إليها من خالل هذا البحأسجل بعض النتائج الـ 
دينية كانت أو دنيوية؛ إذ ال ميكن إدراك املقصود من نص  النحو أساس ضروري لكل العلوم علم /1

  .لغوي دون معرفة النظام الذي تسري عليه العرب
أهم أدوات  ا يكونشرح مقدمة اآلجرومية من طرف اجلزائريني حفاظ على اللغة العربية اليت  /2

وحيد األمة وخاصة يف كما تلعب دورا يف ت، التواصل الفكري والثقايف بني عناصر اتمع املختلفة
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وهي احلصن احلصني الذي يذود عن األمة العربية واإلسالمية عدوها، ، خضم األخطار اليت ددها
  .ويضمن هلا دوامها وثباا واستقرارها

شرح اآلجرومية لدى العلماء اجلزائريني تيسري للغة العربية اليت تسهم يف تقوية األمة، وتسهيل  /3
يتعارفوا ويتعاونوا فيما بينهم، وأن تقوم بينهم أوثق العالقات،  يط إىل اخلليج أنْألبناء العروبة من احمل

وعدم ول دون ترسيخها يف أذهان أبنائها، والتفطن للعقبات الكثرية اليت تواجه اللغة العربية اليت حت
  .ميف بداية تشكيله يف صفوف احلضانة بلغة أجنبية وهم مزامحتها

  جرومية لدى العلماء اجلزائريني مبنهج وحمتوى شرح املشارقة هلا،موازنة منهج حمتوى شرح اآل /4
  .جوه االتفاق واالختالف بني شرح اآلجرومية لدى العلماء اجلزائريني وشرح املشارقة هلاوو 

  .اعتماد تعليمية شرح اآلجرمية لدى العلماء اجلزائريني يف الوطن /5
ى املالبس لعربية وحبروفها من الشباب واألطفال وتوظيفها لكتابة احلروف علاالهتمام باللغة ا /6

  .عفَرشوارع عزة ومهابة تالمساء وعناوين احملالت وأ
دور أجهزة اإلعالم املختلفة يف التعامل باللغة العربية، وعدم تقدمي الربامج بالعامية ترسيخا للغة  /7

  .العربية
للغة العربية ا «:، وقد صدق من قالء الذين يستعصون على االحتواءالعظما اللغة العربية صانعة /8

  .»اهلوية الواقية
  .الوقوف على مجاليات الدرس النحوي من خالل شرح اآلجرومية لدى العلماء اجلزائريني /9

  .واقعية علل الشراح اجلزائريني لآلجرومية /10
علل شرح اآلجرومية ليست ثابتة حمددة، وليس لكل حكم علة بل قد تكون للحكم الواحد  /11

يف الفراهيدي أكثر من علة، وقد تكون صحيحة وقد تتفاوت يف صحتها، وقد أكد اخلليل بن أمحد 
  . عللته من النحو هي أليق مما ذكرته باملعلول فيأت ا افإنْ سنح لغريي علة مل :قوله

ل العلماء بل كانوا يناقشون مبا قالم ستسم املُلِّاجلزائريني موقف املسالشراح وقف مل يكن م/12
  . ا هلم الصواب خالفهدب ون خالف اختيارهم إنْويرجح

  . يتصدر الشاهد القرآين يف شرح العلماء اجلزائريني ملقدمة اآلجرومية على غريه من الشواهد /13
ملقدمة اآلجرومية بصريا إال أم أباحوا ألنفسهم  اجلزائريني النحويلقد كان مذهب الشراح  /14

   . لصواباألخذ بآراء غري البصريني مما يرونه موافقا ل
  .اهتمام العلماء اجلزائريني مبقدمة اآلجرومية من خالل كثرة الشروح واملنظومات عليها  /15
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باألطر الزمانية اليت حددها العلماء للشعر  التزام العلماء اجلزائريني يف شرح مقدمة اآلجرومية /16
   .ستشهد بهامل

  .تماد على الشاهد من املنظومات، ويف مقدمتها ألفية ابن مالكاالع /17
يف بناء التركيب، مث أمهيته يف حتليله، فمنشئُ النص يستخدم  تهأمهي يفيتضح إذًا دور النحو   /��

النحو يف بناء النص، ويوظِّف ما يقدمه من تراكيب خمتلفة ألداء املعاين املختلفة، وهو ال خيتار 
يالئم د إىل اختيار التركيب الذي يؤدي املعىن الذي يريده، وب اختيارا عشوائيا، وإمنا يعمالتركي

يب فقد يكون هناك أكثر من تركيبٍ يؤدي معىن واحدا، ولكن كلَّ ترك لسياق الذي يورده فيها
ِهحيمل دالتراكيب�من�اللة ال حيملُها غري.  
.             العناية بتحقيق عيون التراث اجلزائري وفق األصول العلمية احلديثة/��

   .واهللا املوفق ،أن جيعل هذا العمل املتواضع إسهاما يف هذا اجلهد العام اهللا وأرجو      
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  

وناظمي ملحق ألبرز أعالم شراح ..
  اآلجرومية اجلزائريني 
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   اآلجرومية الترمجة للشراح اجلزائريني ملنت/أ
   )هـ771ت(أبو يعلى الشريف التلمساين)  1 

  ) م1336هـ ـ 737ت ( أمحد بن علي بن منصور البجائي ) 2
  ) هـ936ت (التعريف مبحمد بن حممد بن أمحد بن علي الصباغ اهلواري )  3
  )   هـ963ت (أمحد بن آقد الصنهاجي التعريف ب)  4
  )   هـ؟ت (التعريف بابن شعيب)  5
  )  هـ1102ت (التعريف بأيب القاسم بن حيىي ابن أيب القاسم الغرداوي )  6
  ) م1914هـ ـ 1236ت (طفيش أ)  7
  ) هـ1388ت (التعريف مبحمد بن بادي الكنيت )  8
  )م2009هـ ـ 1430ت (التعريف مبحمد باي بلعامل )  9
  التعريف بناظمي اآلجرومية/ب

  )هـ1160 ت(التعريف بالناظم ابن أب املزمري )  1
  )م 2009هـ ـ 1430ت (التعريف بالناظم حممد باي بلعامل )  �

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  

  ملحق ألبرز أعالم شراح اآلجرومية اجلزائريني.
   اآلجرومية الترمجة للشراح اجلزائريني ملنت

  )هـ771ت(أبو يعلى الشريف التلمساين) �  
ف رعولقبه الشريف التلمساين، ويبو عبد اهللا، هو حممد بن أمحد الشريف اإلدريسي، وكنيته أ    

  .اولد  اليت ، نسبة إىل قرية من قرى تلمسان)1(أيضا بالعلوي
                                                 

  . 166، والبستان ص 225يراجع نيل االبتهاج ص  ) 1
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وقد أقر بذلك أبو العباس  ،)1(م1310: ـاملوافق ل) هـ710(ولد بقرية العلويني سنة       
، وينسب إىل بيت جاه وعلم وصالح )2(»هذا هو الصحيح يف داللته« :قولهدليل ب يالونشريس

  .)3(»وبيته جممع العلماء والصلحاء«: وتقوى، وقد قال احلفناوي

الشريف التلمساين يف أسرة عربية أصيلة وشريفة، وقد اتصفت بالعلم أبو يعلى نشأ العالمة     
مل الزم العوالتدين، ونال حظه من العلم والتربية يف سن مبكرة إذ أخذ عن علماء تلمسان العلم، و

، وكان من كبار )4(نانبالكبري األبلي مدة طويلة فانتفع به انتفاعا كبريا حىت أصبح يشار إليه بال
كان واسع املعرفة بأصول الدين، ، وهو إمام يف التفسري وعامل بالقراءات،العلماء وأعالم اإلصالح

شر العلم والتعليم حىت وافته ن، واهتم ب)5(ا وبالغةًفًروص اوحداا نآوخبري باللغة العربية وقواعدها و
   .)6( م1370هـ املوافق لـ 771 :املنية سنة

  آثاره العلمية
الشريف التلمساين أثارا عديدة منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو خمطوط أبو يعلى ف لقد خلَّ    

  :ومنها ما هو مفقود وهي
  .)7( مفتاح الوصول على بناء الفروع على األصول /1
  .)8( وبيان مثارات الغلط يف األدلة /2
  . )9( وشرح مجل اخلوجني /3
   .)10(وكتاب القضاء والقدر /4
  .)11( والدرة النحوية يف شرح اجلرومية /5
  .)12( وفتاوي يف مسائل علمية خمتلفة /6
  .)1( من أهل غرناطةورسالة أجاب عن مسألة وردت  /7

                                                 
  . 139يراجع معجم أعالم اجلزائر ص  ) 1
  . 166، والبستان  ص 256يراجع نيل االبتهاج ص  ) 2
  . 1/166يراجع تعريف اخللف برجال السلف  ) 3
  . 165 ،164يراجع البستان ص  ) 4
  . 259يراجع نيل االبتهاج ص  ) 5
  .  262نيل االبتهاج ص يراجع  ) 6
  . 259فركوس مع دراسة وافية للمؤلف، طبع يف مؤسسة الريان، ويراجع نيل االبتهاج ص  يحققه الدكتور حممد عل ) 7
  . فركوس يطبع إىل جانب كتاب مفتاح الوصول بتحقيق عل ) 8
  . 256يراجع نيل االبتهاج ص  ) 9

  . 259يراجع نيل االبتهاج ص  ) 10
  ). املختار بوعناين د،/رسالة ماجستري بإشراف أ(م 2010ة عبد القادر ياشي جبامعة وهران ـ السانية ـ سن: حققها الطالب ) 11
  . 139يراجع معجم أعالم اجلزائر ص  ) 12
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 .)2( رسائل خمتلفة إىل األصدقاء وامللوك /8

  ) م1336هـ ـ 737ت ( أمحد بن علي بن منصور البجائي ) �
هو أمحد بن علي بن منصور البجائي، فقيه وحنوي، من أهل جباية رحل إىل املشرق، قال     

 :هـ املوافق لـ737 سنة وتويف ،)3(»أخذ عنه بالقاهرة الربهان اللقاين نومم« :السخاوي
  . م1336

  :آثاره
  العربيةمن أثاره املعروفة يف علم 

  .  )4( الشرح الكبري لآلجرومية /1    
  .)5( والشرح الصغري لآلجرومية /2    
  ) هـ���ت (التعريف مبحمد بن حممد بن أمحد بن علي الصباغ اهلواري ) �

 حممد بن أمحد بن علي الصباغ القلعي نسبة هو الفقيه العامل العالمة أبو عبد اهللا سيدي حممد بن     
جاء : راشد، فهو ينسب إىل القلعة يف خمطوط الدرر الصباغية إىل قلعة هواره املعروفة باسم قلعة بين

حممد بن أمحد بن علي الصباغ قال الشيخ الفقيه العامل العالمة أبو عبد اهللا سيدي حممد بن «: فيه
هـ، ونشأ يف أسرة على قدر كبري من العلم واملعرفة، 923ولد الصباغ حوايل  ،)6(»ي النسبالقلع

باس على يد الشيخ أيب الع ندقم يف مسقط رأسه، مث انتقل إىل مدينة مستغامن ودرس يف مسجد اخللَّتع
لت شيخنا أبا العباس سيدي وسأ« :ه لآلجروميةذلك يف شرحسيدي أمحد البسكري، وقد ذكر 

، )7(»من بلد مستغامن ـ يث كنت أقرأ عليه جبامع اخلندق ـ عمرها اهللا بذكره أمحد البسكري ح
  .)9(هـ936والتدريس وتويف سنة  )8(د القضاءلَّوتقَ

   مؤلفاته
                                                                                                                                                            

«« 
  .  م1/2003:يراجع حتقيق وتعليق ودراسة أيب الفضل بدر بن عبد اإلله العمراين الطنجي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط ) 1
  . 260يراجع نيل االبتهاج ص  ) 2
  . 27يراجع معجم أعالم اجلزائر ص  ) 3
  .م رسالة ماجستري1989وهران ـ السانية سنة سعاد آمنة بوعناين بقسم اللغة العربية وآداا ـ جامعة : ةحققته األستاذ ) 4
وتابع شرح اآلجرومية الصغري  ،م15/2010قسم اللغة وآداا جامعة وهران السانية، العدد  ،املختار بوعناين، جملة القلم: د.أ ،حققه األستاذ ) 8

  .  356م، قسم اللغة العربية وآداا جامعة وهران، ص2011شهر يناير 18املختار بوعناين، جملة القلم العدد : د.للبجائي حتقيق ودراسة أ
  .53الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 6

  19الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 7
  .2/162ر الثقايفيراجع تاريخ اجلزائ ) 8
  . 145، 2/144، وتاريخ اجلزائر الثقايف 22يراجع الدرر الصباغية ص  ) 9
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   : لفة كالتصوف وعلم اللغة والتراجم وهيفنون خمت يف الصباغ فألَّ    
  .)1(بستان األزهار يف مناقب زمزم األخبار ومعدن األنوار /1    
  .)2(شفاء الغليل والفؤاد يف شرح النظم الشهري باملراد /2    
  . )3(الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية /3    
  )  هـ��3ت (التعريف بـأمحد بن آقد الصنهاجي )  �

ب بأمحد بابا، أبو العباس أمحد بن عمر بن حممد بن آقد بن أيب بكر عمر الصنهاجي، امللق )4(هو    
احلادي والعشرين من ذي احلجة ختام عام ثالثة وستني وتسعمائة من اهلجرة  األحدولد يف ليلة 

، كما ترجم له تلميذه سيد أمحد بن علي البوسعيدي الصنهاجي جزم بأنه من صنهاجة )5()هـ963
صنهاجة من قبيلة منويقول عن نفسه أسرة ارتبطت بالعلم وبه اشتهرت، عاش يف ،)6(مه: نشأت 

عض األمهات، وقرأت النحو على عمي أيب بكر الرجل الصاحل، والتفسري، على ذلك فحفظت ب
يع، وغريها على شيخنا العالمة حممد بغوالتصوف، ، والعربية والبيان، واحلديث، والفقه، واألصول

قَوالزمته سنني، فقرأت عليه مجيع ما تم واشتهرت بني الطلبة باملهارة على كلل وملل يف الطلب د
  .)7( تبك عدةوألفت 

.  

.  

.  
  مؤلفاته 

محد بن آقد الصنهاجي مؤلفات كثرية بلغت أكثر من أربعني أل لقد اتفق املؤرخون على أنَّ    
 رييتل عشأنا أق: مسعته يقول« :وقال تلميذه البوسعيدياليت فقدت،  ناهيك عن تلك، )8(مؤلفا
  :، وها هي قائمة مؤلفاته)9(»كتبا

                                                 
  . 21يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 1
امة  بعدة نسخ منها الكاملة ومنها املبتورة، حتت رقم ، وهو خمطوط باملكتبة الوطنية احل22يراجع الدرر الصباغية يف شرح اجلرومية ص  ) 2

  . 2/115، وتاريخ اجلزائر الثقايف 3209، و 3137، 2561، و2409، و 2193
  ).  رسالة ماجستري( 2006ـ 2005شي ـ جبامعة اجلزائر سنة عطية هزر: حققه األستاذ ) 3
  . 25ـ 1/14راجع ترمجته يف تعريف اخللف برجال السلف ت ) 4
  . 1/15ع تعريف اخللف برجال السلف يراج ) 5
  . 1/19يراجع تعريف اخللف برجال السلف  ) 6
  .1/18يراجع تعريف اخللف  ) 7
  . 1/20يراجع تعريف اخللف  ) 8
  . 330يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 9
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  .)1(تنبيه الواقف على حترير نية احلالف /1
  .)2(يق على ألفية ابن مالكلالنكت الوفية بشرح األلفية وهو تع /2
  .، وهو اآلخر تعليق على ألفية ابن مالك ومل يكمله)3(النكت الزكية /3
  .)4(نيل األمل يف تفصيل النية على العمل /4
  .)5(يف شرط اإلفادة اإلجادة يف مساواة الفاعل للمبتدإغاية  /5
  .)6(حتجاج بابن إدريسالتحديث والتأنيس يف اال /6
  .)7( ةملْالظُّ دفع النقمة مبجانبة الظََلَمة أويل /7
  .)8(خمتصر ترمجة السنوسي /8
  .)9(شرح الصغرى للسنونسي /9

  .)10(نيل االبتهاج بتذييل الديباج /10

  .)11(أرب يف أعظم أمساء الرب األعظمملاملطلب وا /11
  .)12(ترتيب جامع املعيار للونشريسي /12

.  
13/ كفاية احملتاج ملعرفة م13(ليس يف الديباج ن(.   

  :هذه املؤلفات ثالثة مصنفات أخرى وهي ىوأضاف الشيخ احلفناوي عل
   .الدر النظري /14
  .مخائل الزهر /15
   .نشر العبري /16

                                                 
   .330 ص الفتوح القيومية يف شرح اجلروميةيراجع  ) 1
   .330 صالفتوح القيومية يف شرح اجلرومية يراجع  ) 2
  .330 ص الفتوح القيومية يف شرح اجلروميةيراجع  ) 3
  .330 صالفتوح القيومية يف شرح اجلرومية يراجع  ) 4
  . 4/136، وإيضاح املكنون يف ذيل كشف الظنون 330يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 5
   330ص  شرح اجلرومية الفتوح القيومية يفيراجع  ) 6
  330ص  الفتوح القيومية يف شرح اجلروميةيراجع  ) 7
   330الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص يراجع  ) 8
   331ص  الفتوح القيومية يف شرح اجلروميةيراجع  ) 9

  331الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص يراجع  ) 10
   331ص  الفتوح القيومية يف شرح اجلروميةيراجع  ) 11
  . 331ص  الفتوح القيومية يف شرح اجلروميةيراجع  ) 12
  . 4/136، وإيضاح املكنون يف ذيل كشف الظنون 330يراجع الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية ص  ) 13



261 
 

  .)1(وكلها يف الصالة على النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
الكشف والبيان ألصناف جملوب : معراج الصعود إىل نيل حكم جملوب السود، أو مايسمى بـ /17

  .)2(السودان
   .)3(الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية /18
  التعريف بابن شعيب ) �

 :ء على لسان ناسخ حقائق اآلجروميةلقد شحت كتب التراجم بالتعريف البن شعيب لقد جا      
أراد اهللا تكوينه على يد جممعه حممد بن أمحد املكىن بابن شعيب العامري يف شهر ذي القعدة مت ما «

  .)4(»صبيحة يوم اجلمعة عام تسعة وعشرين من القرن الثاين عشر
، )5(م1830واستنسج من هذا أن ابن شعيب عاش ضمن القرن الثاين عشر اهلجري املوافق لـ 

م، وانتهى 1671 هـ، املوافق لـ1082الذي بدأ سنة  الداياتوبالتحديد فقد عاش أواخر عصر 
   .)6(م1830هـ املوافق لـ 1242سنة 

  مؤلفاته
  :مؤلفان مها ابن شعيب قليل التأليف وله  

  .)8(، وهو يف علم املرياث، وهو ال يزال خمطوطا )7(ـ تيسري ابن شعيب1
.  
  .  آلجروميةملقدمة او هو شرح  )9(ـ حقائق على اآلجرومية 2

  )  هـ�	��ت (التعريف بأيب القاسم بن حيىي ابن أيب القاسم الغرداوي ) �
بن ابن أيب القاسم بن حممد بن موسى بن حيىي بن حممد اهو أبو القاسم الغرداوي بن حيىي     

يونس بن علي املصعيب الغرداوي، ولد يف النصف األول من القرن احلادي عشر وحتديدا يف فترة 

                                                 
  .  1/25يراجع تعريف اخللف  ) 1
ورقة من احلجم الصغري، وهو على ) 16(وهو حيتوي على  خالد يعقوب باملركز اجلامعي قسم اللغة العربية بغيلزان: خمطوط مبكتبة األستاذ ) 2

  . شكل رسالة بعث ا جوابا إىل أحد علماء منطقة تواب باجلزائر
  ). رسالة ماجستري(م 2009:لقد حققها األستاذ ابن مشاين جبامعة حسبية بن بوعلي، الشلف سنة  ) 3
  .   279يراجع حقائق على اآلجرومية ص  ) 4
  . 14يراجع التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلزائر احملمية ص  ) 5
  .14ص  يراجع املصدر السابق ) 6
  .    286جرومية ص يراجع حقائق على اآل ) 7

  .خمطوط مبكتبة األستاذ على بوشاقور جبامعة الشلف )8 
   ) .  رسالة ماجستري(م 2003ـ 2002حققها األستاذ على بوشاقور جبامعة وهران  ـ السانية ـ سنة  ) 9
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 )1(وبعد عمر طويل حافل باجلهاد العلمي انتقل أبو القاسم الغرداوي. العثماين يف اجلزائر احلكم
  . )3(، ودفن مبقربة الشيخ باب صاحل مبدينة غرداية)2(هـ1102إىل الرفيق األعلى سنة 

   آثاره
  : ومن آثار أيب القاسم الغرداوي يف اللغة ما يأيت    
1/ شرح اآلجرومية، حمرباح ورقلة سنة قاصدي يوسف خنفر جبامعة : ق من طرف الطالبق

  .م وهو رسالة ماجستري2010
  :)4(خمطوط نظم يف اللغة أذكر منه /2

  بِأَلف يرسم كاْلبنيان*** وكُلُّ ماجاَء علَى فُعالَن                  
  الِعار والفَكقوله اجلب*** ويشبهه وما أتى فَعـال                  

، خمطوطات خزانة الشيخ القاضي احلاج باكر مجعية أيب إسحاق 23غ.بفهرس د 242:حتت رقم
  :طفيش غرداية، أما مؤلفاته يف الدين اإلسالمي فهيأ

، مكتبة عمي 10غ.بفهرس د 419: رقمحتت  )5(خمطوط كتاب الفضائل يف الترغيب والترهيب /3
  .عمي سعيد بغرداية

، مكتبة عمي سعيد 10غ .بفهرس د 186، حتت رقم )6(كتاب يف احلقوق والترغيب والترهيب /4
  . بغرداية

  . ، مكتبة عمي سعيد بغرداية10غ .، بفهرس د189: حتت رقم )7(خمطوط كتاب جمالس الوعظ /5
  . بغرداية

  
  ) م����هـ ـ �3��ت (طفيش أ)  �

ي نسبه إىل عمر بن حفص اهلنتايل جد العائلة هينت ،)1(طفيشأحممد بن يوسف بن عيسى بن صاحل     
جمتهد، من أكابر العلماء بالفقه واألدب واللغة والتفسري، ومن رجال . العائلة احلفصية املالكة يف تونس

                                                 
   . 23يراجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص  )1 
   .23راجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ي )2
    .23راجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ي) 3
  .  34ح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص راجع شري )4
  . 23راجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ي )5
   .  23راجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ي ) 6
  . 23راجع شرح اآلجرومية أليب القاسم الغرداوي ص ي ) 7
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مرتني وكان يؤلف سافر إىل الديار املقدسة . ولد يف بين يزقن وا نشأ وتعلم. النهضة احلديثة باجلزائر
عكف على التدريس والتصنيف والوعظ واإلرشاد إىل أنْ  وافاه األجل يف مسقط . وهو يف السفينة

  :من مؤلفاته يف اللغة العربية ما يأيتو. )2(رأسه وعمره ستة وتسعون عاما
 .)3(فك العاين من ربقة املعاين )1

  .)4(هشام وأرجوزة يف النحو يف مخسة آالف بيت، نظم ا املغين البن  )2

 .)5(وبيان البيان يف علم البيان وربيع البديع يف علم البديع )3

 .)6(والرسم يف قواعد اخلط العريب )4

حقق بقسم اللغة العربية جبامعة  )7(سائل التحقيقية يف بيان التحفة اآلجروميةمخمطوط و  )5
 .م2013سنة وهران

  .  )8(والكايف يف التصريف )6


�3ت )التعريف مبحمد بن بادي الكنيت (  
  ) هـ

    حممد بن بادي الكنيت شخصية شحا إال بالرتر القليل ت يلقب  ،كتب التراجم بالتعريف
 يالشرقالشمال من  "أغلى: "ـولد ب ،)10(»بأيب عبد اهللا« :، ويكىن بـ)9(»سيدي حم«: بـ
  .هـ1388م، وتويف 1897:سنة  )11("الديكَ"لـ
  

  مؤلفاته
  : لقد خلف حممد بن بادي الكنيت ثروة من املؤلفات ومنها يف اللغة ما يأيت    

                                                                                                                                                            

«« 

عام )م1914ت(طفيش أامللتقى األول للشيخ  www google موقع األنترنت ، 192ـ 190ص معجم أعالم اجلزائر تراجع ترمجته يف ) 1
  .أكتوبر، باملركز اجلامعي ـ  قسم اللغةالعربية ـ غرداية 25،26: م يومي2011

  .192ـ 190ص معجم أعالم اجلزائريراجع  ) 2
  .191ص معجم أعالم اجلزائريراجع  ) 3
  .191ص معجم أعالم اجلزائريراجع  ) 4
  .191ص معجم أعالم اجلزائريراجع  ) 5
  .191ص معجم أعالم اجلزائريراجع  ) 6
  رشيد حيدرة : م من طرف الطالب2013ـ 2012سنة خمطوط حقق بقسم اللغه العربية جبامعة وهران ـ السانيا ـ ) 7
  .عائشةيطو : م من طرف الطالبة20002ـ 2001خمطوط حقق بقسم اللغه العربية جبامعة وهران ـ السانيا ـ سنة ) 8
  . 26يراجع مقدم العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم ص  )9

   .26ص  مقدم العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم يراجع )10
  .27، يراجع مقدم العي املصروم على نظم ابن أب آلجروم ص والية الثامنة للجمهورية املاليةال" كيدال" ) 11
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11(جرومآل ـ مقدم العي املصروم على نظم ابن أب(.  
  .، وهو نظم يف النحو)2(ـ بلوغ الغاية على الوقاية2
   .)3(ـ غاية املقدم على وقاية املتعلم3
  .بيت100ـ منظومة يف النحو وحتوي على 4
   .)4(ـ منظومة يف الصرف5
  )م �		�هـ ـ 	��3ت (التعريف مبحمد باي بلعامل )  �

م يف قرية ساهل 1930: ، ولد سنةهو الشيخ سيدي احلاج حممد باي بلعامل )5(حممد باي بلعامل    
زار عدة دول عربية طلبا للعلم، وحبثا عن املخطوطات، . دائرة أولف والية أدراربمن بلدية أقبلي 

ا يف العلوم، أم له عدة مؤلفات يف شىت. هم كمصر وتونس واملغرب األقصىرستاالعلماء ومد ولقاء
  : منهافاال اللغوي 

  .)6(كفاية املنهوم شرح على اللؤلؤ املنظوم /1
  .)7(بن آجروموم على كشف الغموم يف نظم مقدمة اعون القي /2
  . )8(الرحيق املختوم لرتهة احللوم على نظم مقدم ابن آجروم /3
  .)9(التحفة الوسيمة على الدرة اليتيمة /4

  .)10(منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب /5
 .م2009أفريل سنة  19هـ املوافق ل 1430ربيع الثاين  23ليلة السبت  ـ  رمحه اهللاـ تويف 

 
  التعريف بناظمي اآلجرومية/ب

  )هـ	���ت (التعريف بالناظم ابن أب املزمري )  �
                                                 

  ). رسالة ماجستري( 2005، 2004محد جبامعة اجلزائر العاصمة سنة رسالة حققها األستاذ الصديق احلاج أ ) 1
  .ف والية أدرارشيخ حممد باي بلعامل الفالين ـ أولخمطوط يوجد خبزانة ال  ) 2
  . 42يراجع مقدم العي املصروم ص  ،ورقة 200خمطوط يف النحو تربو ورقاته على  ) 3
  . 42يراجع مقدم العي املصروم ص  ،خمطوط يف الصرف ) 4
رمضان  2بان شع25ثنني ، اال306: يظ، جريدة البصائر، العددحتية إىل شيخنا حممد باي بلعامل، يوسف بن حف: تراجع ترمجته يف ) 5

، جملة القلم العدد هتمام العلماء اجلزائريني باملنظومات اللغوية، فاطمة عبد الرمحن، وا16ص  2006سبتمرب  25ـ 18ق ل هـ، املواف1432
  . 345م، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة السانية وهران، ص 2012، يناير 23

  .وهو كتاب يف النحو، شرح فيه منظومة اللؤلؤ املنظوم، اليت نظم فيها مقدمة ابن آجروم ) 6
  .املختار بوعناين. د.أيوجد خبزانة األستاذ  ،1وط صبن أب املزمري، يراجع املخطبلعامل شرح فيه منظومة احممد باي وهو خمطوط للشيخ   ) 7
  . 5بلعامل منظومة ابن أب املزمري ملقدمة ابن آجروم ، يراجع الرحيق املختوم لرتهة احللوم ص  حممد باي وهو كتاب مطبوع شرح فيه ) 8
   .  49اجلهود النحوية عند  حممد باي بلعامل ص  يراجع  ) 9

  .  49اجلهود النحوية عند  حممد باي بلعامل ص   يراجع ) 10
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بن أمحد، ولد بقرية أوالد احلاج  ضواحي مدينة أولف  بن أبأبو عبد اهللا سيدي حممد  )1(هو    
  .ف الرواه تارخيا حمددا مليالده، ومل يعر)2(أدرار والية
علومه األوىل، مث  وا تلقى مبادئ ،نشأ مبسقط رأسه بقصر أوالد احلاج ضواحي مدينة أولف    

وية كنته، واتصل بالشيخ ا، وبعدها انتقل إىل قصر زك بالشيخ حممد الصاحل بن املقداداتصل بعد ذل
، ومكث بالزاوية طويال )هـ1157ت (الفقيه سيدي عمر بن املصطفى ابن سيدي عمر الرقادي 

دارسا ومدا طويال، وزارر عدة أقطار عربية وإسالمية  سا، مث انتقل إىل مدينة متنطيط اليت درس
   .)3(هـ1160ون مشال والية أدرار اليت ا تويف سنة مواستقر به املطاف أخريا مبدينة تيمي

  مؤلفاته
    املزمري تراثا يف خمتلف التخصصات منها ترك ابن أب:  
  .هـ1116ألفها سنة  )4(قصيدة يف فك البحور /1
  هـ1120: ألفها سنة )5(نظم مقدمة ابن آجروم /2
هـ، مساها روائق اخللل يف ذكر ألقاب الزحاف 1125أرجوزة يف علوم العروض، ألفها سنة  /3

  .)6(والعلل
ومساها عون القيوم على كشف الغموم  نظم مقدمة ابن آجروم، شرحها الشيخ حممد باي بلعامل /4

  .)7(يف نظم مقدمة ابن آجروم
  .   )8(شرح روضة النسرين يف مسائل التمرين /5
  .)م �		�هـ ـ 	��3ت ()9(التعريف بالناظم حممد باي بلعامل)  �

.  

.  

.  

.  

                                                 
، ومدخل إىل التراث اللغوي 6، 5والرحيق املختوم لرتهة احللوم ص  ،96،97يراجع حياته يف شرح روضة النسرين يف مسائل التمرين ص  ) 1

  . 99م، قسم اللغة العربية وآداا جامعة وهران، ص 2007، يناير 5 :يف اجلزائر، الدكتور مصطفى غريب، جملة القلم، العدد
  . 96يراجع شرح روضة النسرين يف مسائل التمرين ص  ) 2
  . 100ـ  97شرح روضة النسرين يف مسائل التمرين ص يراجع  ) 3
  102ـ 97 شرح روضة النسرين يف مسائل التمرين ص يراجع  ) 4
بادي الكنيت وحققها األستاذ الصديق احلاج أمحد جبامعة بن  ، وشرحها حممد 102ـ 97يراجع شرح روضة النسرين يف مسائل التمرين ص  ) 5

  ). رسالة ماجستري(م 2005م ـ 2004اجلزائر سنة 
  102ـ 97 يراجع شرح روضة النسرين يف مسائل التمرين ص  ) 6
  . 1ر بوعناين يراجع خمطوط عون القيوم صد املختا :وهو خمطوط خبزانة األستاذ ) 7
، والبوعنانية يف املصادر ) رسالة ماجستري(م 2003ـ  2002خمطوط حققه األستاذ أمحد جعفري جبامعة وهران  ـ السانية ـ  سنة  ) 8

  . 54اللسانية ص 
  .من الرسالة 263سبقت ترمجته يف ص ) 9
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  املصادر واملراجع
  

                         
  الكتب املطبوعة: أوالـ                         
  الكتب املخطوطة :ثانيا ـ                        

  الدوريات:ثالثا  ـ                        
  مواقع األنترنت: رابعاـ                         
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                     )1( عاملصادر و املراج

برواية حفص   ـ ترتيل من رب العاملني ـ موقع املصحف اإللكتروينالقرآن الكرمي * 
TANZIL.NET. 

  الكتب املطبوعة: أوال
األجرومية على طريق السؤال واجلواب، نورالدين عبد القادر، املطبعة الثعالبية، واملكتبة األدبية  ـ 1

  ). دت(اجلزائر 
م 1982:سنة  1:ـ أدب الكاتب، ابن قتيبه  حتقيق حممد الدايل، مطبعة مؤسسة الرسالة، ط 2

  . بريوت لبنان
ـ األزهية يف علم احلروف، علي بن حممد اهلروي، حتقيق عبد املعني امللوحي، مطبوعلت جممع  3

  .  م1981، 1:اللغة العربية بدمشق، ط
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  مواقع األنترنت: رابعا
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 سم،15يف  21احلجم  ورقة، 22، عدد األوراق5707:رقم،قسم املخطوطات ،جامعة امللك سعود
   ).الشرح الصغري(
   .شرح اآلجرومية حممد بن صاحل العثيمني www googleـ  موقع األنترنت  3
نظما، ملتقى أهل احلدديث، " حىت"إعراب : ، فائدة حنوية  www googleـ موقع األنترنت  4

  .منتدى اللغة العربية وعلومها
املصحف اإللكتروين ترتيل من رب العاملني برواية حفص  ـ موقع األنترنت القرآن الكرمي  5

TANZIL.NET .  
) م1914ت(طفيش أامللتقى األول للشيخ  www googleـ موقع األنترنت  6

  .م ، باملركز اجلامعي ـ  قسم اللغةالعربية ـ غرداية2011أكتوبر 25،26:يومي
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مسألة بِنية الفعل املاضي حمصورة بني ثالثة حروف وستة من باب فصل /6          
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  239.......إحدامها من باب األفعالوتاء زائدة جاز حذف "أنيت"مسألة إذا اجتمعت تاء  /8         
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  240.....................مسألة أفعال األمر اليت تبقى على حرف واحد من باب األفعال /10        
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من باب  اخلارج عن اإلطار الزماين الذي حدده علماء اللغةمسألة االحتجاج بالشعر  /11       
  240............................................................................................األفعال
   241..............يف ضرورة الشعر من باب الفاعل" إلَّا"مسألة وقوع الضمري املتصل بعد /12       
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  249...............................مسألة رأي املازين يف النكرة غري املقصودة من باب النداء/39     
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