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 يف اللغة و األدب العريب ماسرت شهادة متطلبات الستكمال مقدَّمة مذكرة
  لسانيات عربية التخصص : 
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 : السادة من المكونة اللجنة أمام

 الصفة الجامعة الدرجة االسم واللقب
 رئيسا جامعة غرداية أستاذ محاضر أ  بن السعد محمد سعيد د. 
 ومقررامشرفا  جامعة غرداية أستاذ محاضر أ خنفر يوسف. د

 مناقشا جامعة غرداية أستاذ محاضر أ  غزيل بلقاسم د. 
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 (ـهـ219شرح اآلجرومية ألبي الحسن القلصادي )ت 
   -دراسة وتحقيق  –من أول الكتاب الى باب الفاعل 



 
 
 
 

 إلهـــــــــــــــــــــــــــــــداءا

 اىدي ختزجً:

 :اهلل ثـــــــــــــــــــــزا ًاحظبّب ٌهب أًصبًّإىل اىذي          

 إىل ٍِ ػيَين مو اٌٍر احلٍبح ػيى حظبة جيده ًطبقتو

 إىل ٍِ حصد األشٌاك ػِ درثً ىٍَيد يل طزٌق اىؼيٌ                 

 ٌب  غبيل  ًاىدي حمَد شزقًإىٍل ٌب حجٍيب  ً 

 ػيَتين أُ طجٍخ اىقيت ىٍض ضؼفب ًإمنب تظيز قٌح صرب صبحجوإىل ٍِ 

 طؼبدهتب ًٍجبدئيب ّإىل ٍِ  أفنت حٍبهتب ىرتثٍيت ػيى حظبة 

 إىٍلِ ٌب حت حٍبتً ً ٌب ػطزىب ًاىدتً فتٍحخ رميخ                                                           

 إىل اىذٌِ ال تنتَو حٍبتً ثدًهنٌ:        

 إىل دافؼً األًه ملب ًصيت إىٍو   ً ىٌ   ٌّر قييب  ًٌنجٌع  طؼبدتً أخً ٍصطفى

 ًطندي يف احلٍبح  اىيت ػزفت ٍؼيب األخٌح ًاىصداقخ أخيت ّؼٍَخإىل تٌأً رًحً                   

 ًاىنفٌص اىربٌئخ  إىل رٌبحني حٍبتً أختبي فبطَخ ًّصريحإىل قيٌة اىطبىزح اىزقٍقخ                          

 :مبٌّا جشءا ٍِ حٍبتًإىل اىذٌِ         

 يف ٍشٌاري اىدراطً اىيت مبّت ّؼٌ أخت ّجٍيخ ثٌحفص رفٍقخ درثًإىل  

 قييبأّتٌ ثإىل اىذٌِ مبُ ىقبئً هبٌ أطؼدًّ ًمل تتظغ صفحيت ىذمزىٌ ف

 أمحد حداد قييب ثصداقتو اىٌفٍخ شنــــزا صدٌقً ح اىيت طننتإىل رً

 مَب أىدي ختزجً إىل سٍٍييت يف املذمزح  فبٌشح قزٌيب

 ًٍب ختزجً  إال اىجداٌخ                                                                                    



 
 
 
 

:داءـــــــاإله  
 اشتقت ألب لن يرجع أبدا                           ولن يأتي مثله أحدا

 إلـــيك يا من أحمل إسمه بكل فخـــر
 إلــى من يرتعش قليب بذكر إمسو.

 إلـيك يا من كلت أناملو ليقدم لنا حلظة السعادة.
 .رمحَك اهلل ابي  جزاك اهلل عّني جنية الفردوس

 العبارات خجال حين تعبر عنك يا أميتنحني  
شكرا من األعماق لك يا رحيانة قليب فقد محلت عّن اهلم وسعيت معي ألبلغ احللم فكنت 

 احلانية الناصحة.
 إليك أخي

 شكرا جلميل الروح ذو القلب السموح أخي "عبد الرمحن".
 ختيأ إليك  

 شكرا يا صاحبة القلب الطاىر والنفس الربيئة  أخيت "فاطمة".
 إليك عمي

إىل صاحب القلب الطييب والوجو البشوش إىل من أرى فيك األب فحفظك اهلل وأطال لنا يف 
 عمرك عمي "يوسف".

 إليِك يا عزيزتي 
 ودعمها يل فاحفظها واسكن الفرحة يف قلبها  إىل اليت مل ترتكّن بسؤاهلا واستفسارىا

 " فتيحة" عاجال غري آجال .
 مليكة واالخت وال انسى الرفيقة والصديقة 

 رفيقة درب يف  ىذه الرسالة
 



 
 

رـــــــــــــر و تقديــــــشك  
 

املتٌاضع حنود اهلل تعاىل الذُ ًفقنا إلكوال ىذا العول  بسن اهلل الرمحي الرحْن .  

اتدٍ الْنا  يزّل الكرر سأتتانًا الااضل ككتٌ  ٌّت  ننار الذُباجلقدم تً كوا 

 فضلو ً كرهو ً علوو هي ٌجْو يف انتْا  ىذا املٌضٌع ، ًهنحنااملكٌ ة ًالت

ىذه  اجنا إل َ ىذه الد اتت ً تٌجْينااإلشراف علب البحث هلذا الرثري الكِء

 الرتالت علَ ىذا النحٌ، ًكاى تبْال يف ا شاكًا، فويوا شررًاه لي ًٌفْو حقو.

 شررا لك أتتانُ الااضل  

  

جاهعت   علَ قسن االكب العربِ  القائونياىل   ًاالحرتامكوا ًتقدّم بالكرر  

     اهلني هبا علَ هساعدهتن لنا طْلت ىذا املكٌا .غركاّت، ًكل الع





ةـــدمـــــقم  
 

ـ    أ  ـ    
 

 مقّدمـــــــــــــــــــة
احلمد  رب العادلني، والصالة والسالم على أشرف ادلرسلني حممد ادلبعوث 

 رمحة للعادلني، وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد:  
إّن اللغة العربية يف الدين ذلا ال األعلى وادلقام األمسى، فشّرف ا تعاىل  

ىذه اللغة ورفع من قدرىا، فجعلها لغة القرآن الكرمي، قال تعاىل: ﴿إنّا حنن نَ زَّلنا 
فتّكفل ا عز وجل حبفظها، وىيأ  .سورة احلجر( 90) اآليةالذِّكر وإنّا لَو حَلافظُون﴾ 

للمحافظة عليها ومن ىذه األسباب أن اصطفى علماء مجعوا ىذه اللغة لذلك أسبابا 
 جزئياهتا جوا أصوذلا وقواعدىا، وتعمقوا يفمن أفواه العرب اخلّلص ودرسوىا واستخر 

، فألّفوا متماسكةوأفنوا أعمارىم واجتهدوا إىل أن تصل العربية دلن بعدىم سليمة 
هتا، وعكفوا على دراستها وتدريسها وادلختصرات، وادلتون، وشروحا فيها ادلدونات

 ليكوِّنوا جيال يتسلم مهمة احلفاظ على اللغة العربية، ويسري على هنجهم. 
وأخذوا يتنافسون يف تصنيف ادلؤلفات لتبقى شاىدا ودليال على اىتمامهم 
بالعربية، غري أن الكثري من ادلصّنفات بقيت حبيسة رفوف ادلكتبات تنتظر من يزيل 

 سهامة يف ىذه ادلهمة واالوعن مؤلفيها. فمن ىذا ادلنطلق حاولنا ادلشارك عنها اللثام
 يف اافظة على تراث أسالفنا وإخراجو إىل النور.

ختصص: لسانيات عربية  يل شهادة ادلاسًت يف علوم اللغة،وقد تقّدمنا لن      
أول من  -شرح اآلجرومية أليب احلسن علي القلصادي األندلسي مبوضوع عنوانو: 

 - الكتاب إىل باب الفاعل حتقيق ودراسة
 ويعود اختيارنا ىذا ادلوضوع ألسباب منها: 

 حب الًتاث والغرية عليو. -أوال  
الرغبة الشديدة وادلّلحة يف االشتغال بتحقيق ادلخطوطات واإلسهام يف إخراج  -ثانيا 

 بعضها من الظلمة إىل النور.
الرغبة الصادقة يف التعرف والتعريف بالشيخ القلصادي، من خالل: مولده  -ثالثا 

 ونشأتو ووفاتو ومؤلفاتو ادلتعددة يف شىت العلوم.



ةـــدمـــــقم  
 

ـ    ب  ـ    
 

أذنّية ادلقّدمة اآلجرومية واليت تعّد من أشهر ادلتون النحوية، واليت اىتّم هبا  -رابعا 
العديد من الشروحات  الطّلبة ادلبتدئون، وعكف عليها العلماء، فأقيم حوذلا

 والتعليقات، وادلنظومات.
 عدم وجود دراسة أو حتقيق ذلذا الكتاب. -خامسا 

من  نا خنوض فيو دون تردد، على الرغمارتباط ىذا البحث بالتخصص جعل -سادسا
 قّلة التجربة يف علم التحقيق.

 أّما أذنية ىذا البحث فتكمن يف كشف اللثام عن أيب احلسن القلصادي
  قدمو من جديد يف ىذا الشرح خمطوطو شرح اآلجرومية، وبيان ما وإزالة الغبار عن

 وما أسهم بو من إضافات تساعدنا على فك وفهم ىذه اخلالصة النحويّة النثريّة. 
وألن كّل حبث علمي يهدف إىل تقدمي نتائج قيمة البد أن ينطلق من إشكاليات 

ها الباحث، ذلذا انطلق حبثنا من سؤالني اثنني، ذنا: أوالّ: ما دميزات وفقواضحة يسري 
 ىذا الشرح ؟، ثانيا: ما اإلضافة اليت قّدمها أبو احلسن القلصادي؟.

 أما أىداف ىذا البحث:
 التعريف بالشارح، ونشأتو العلمية وآثاره، وأبرز شيوخو وتالميذه. -1
و وصاحبو، وذلك بضبط حتقيق الكتاب أي إخراج الّنص يف ثوب يليق ب  -2

الشواىد ضبطا تاّما وربط النقول بأصحاهبا ومصادرىا والتعريف مبا جاء فيها 
 من أعالم، والعمل على توظيف ما من شأنو خدمة الّنص اقق.

دراسة ميزة الشرح، ومنهج شارحو، وأسلوبو، واألصول الّنحويّة فيو،  -3
ىل قيمة الشرح وشواىده، ومصادره، ومذىبو النحوي، إىل أن نصل إ

 ومكانتو.
 وقد تضمنت دراستنا ذلذا الشرح، مقّدمة، ومدخال، وقسمني رئيسني.

 الختيار وادلنهج ادلعتمد، واخلطةاحتوت ادلقّدمة: موضوع البحث، وأسباب ا
 وأىم ادلصادر وادلراجع، وأبرز الصعوبات اليت واجهت البحث.



ةـــدمـــــقم  
 

ـ    ج  ـ    
 

 تالميذه، وشيوخو سبو،مسو، نالتعريف بابن آجروم، ا فقد تضمن: أما ادلدخل     
 وأذنيتها وأثرىا يف الدرس النحويمكانتو، ووفاتو، التعريف بادلقّدمة اآلجرومية 

ومذىب ابن آجروم فيها، كما تناولنا التعريف بأيب احلسن القلصادي، من خالل 
 ووفاتو. ، وشيوخوبيان امسو ونسبو، حياتو ورحلتو العلمية، مؤلفاتو وأثره العلمي

قسم التحقيق: مّت فيو توثيق النسبة والعنوان، وأسباب  -قسمان: فاألولأّما 
دناذج  ة، واخلطوات ادلنتهجة يف التحقيقاختيار نسخة األصل، وصف النسخ ادلعتمد

 من الصور نسخ ادلخطوط، مث النص اقق حتقيقا علميا.
 ديث عن منهج القلصادي يف شرحوحيث مّت احل -قسم الّدراسة-والثاين

مذىبو و دره من الكتب وأقوال العلماء، واألصول النحويّة يف ثنايا شرحو، مصا
 الّنحوي، بعض ادلآخذ على شرحو، قيمة الكتاب.

 ويف األخري خادتة تضمنت أىم النتائج اليت وصلنا إليها يف ىذا البحث.
 مواألعال :يت: اآليات القرآنّية، واألشعارباإلضافة إىل وضع فهارس فّنية، توّزعت كاآل

 وادلصادر وادلراجع.
أما ادلنهج الذي سلكناه يف حتقيق الكتاب فقد قمنا بقدر اإلمكان إخراج ىذا 
الكتاب إخراجا يقتضي مسايرة عصرنا من خالل االلتزام بعدة قواعد معينة اختذناىا بعد 
مراجعة مكثفة للدراسات السابقة من حيث التنظيم للمادة العلمية وطرق ادلتبعة ذلا، ومن 

 االلتزامات:أىم 
   بعد مراجعتنا للنسختني، اختذنا نسخة منهما أصال، واعتمدنا عليها يف حتقيقنا.

  كما قمنا مبقابلة النسخة الثانية عليها، وأثبتنا الفروقات بني النسختني مع 
 اإلشارة إىل ذلك.

 مالئية ادلتعارف عليها يف زماننا. أعدنا كتابة النسخة األصل وفق القواعد اإل
 لتام اآليات واألمثلة اليت حتتاج لذلك.وضبطنا بالشكل ا

إال ما  ا  حافظنا على النص الذي بني أيدينا ومل حندث فيو زيادة أو نقصان
 اقتضتو ضرورة السياق.



ةـــدمـــــقم  
 

ـ    د  ـ    
 

  خرجنا اآليات القرآنية، وقمنا بتخريج الشواىد الشعرية من مصادر اللغة 
 واألدب.

 يسهل معرفة العلم ادلقصود.  أشرنا إىل األعالم الواردة يف ادلصنف بتعريف بسيط 
 خذناىا من أىم الكتب اليت تناولتوضعنا عناوين تناسب مواضيع الكتاب، أ

 شروح اآلجرومية، اليت مل يتطرق إليها ادلؤلف يف مصنفو، وجعلناىا بني 
 [. معقوفني]

، فهي: الكتاب شرحأما أبرز ادلصادر وادلراجع اليت ساعدتنا على حتقيق ال
ن آجروم، وغريىا من الكتب اليت بللمربّد، ومنت اآلجرومية ال لسيبويو، ادلقتضب

 دوناىا يف قائمة ادلصادر وادلراجع.
 صعوبة اليت واجهناىا وأبرزىا فهي كاآل:يت: الأّما عن 

 وجدنا صعوبة يف قراءة اخلط ادلغريب، لكي خنرج الّنص ختررنا صحيحا. -
 .ة، دون اإلشارة إىل أهّنا آيةنيّ اكتفاؤه بوضع كلمة أو كلمتني من اآلية القرآ -
بيت ال إما على صدر أو عجزد النحوية، فالشارح يقتصر صعوبة ختريج الشواى -

 دودنا اإلشارة إىل أنّو شعر، أو نسبتو إىل صاحبو.
ويف اخلتام ال يسعنا وحنن نقدم ىذا البحث إاّل أن نوّجو شكرنا  عز وجل على 

نسجل امتناننا للدكتور: يوسف خنفر الذي كنّا  توفيقو إىل إدتام ىذه ادلذكرة، كما
 يعو لنا على بذل ادلزيد من اجلهدنرى فيو أكثر من أستاذ مشرف، لنصحو، وتشج

 إلخراج البحث يف أحسن صورة، فلو جزيل الشكر، على ما قّدم.
واحلمد  رب العادلني، والّصالة على أشرف األنبياء وادلرسلني سيدنا حممد         

 آلو وصحبو أمجعني. وعلى
 

 شرقي مليكة و فائزة قرييب                                 

   2910- 2912: غرداية                                



ةـــدمـــــقم  
 

ـ    ه  ـ    
 

 

 



          األول                                       الفصل 

 2  
 

 :مدخل
 ومقّدمتو النحوية. ابـن آجـّروم ـ1

 : التعريف بابن آجروم.أولّ 
 ـو:اسمو ونسب -ـو: أ حياتـ ـ1

ىو ؿبمد بن ؿبمد بن داكد الصنهاجي أبو عبد اهلل عرؼ بابن آجُرـك بفتح اؽبمزة 
كتنطق بالتخفيف دكف  )1(اؼبمدكدة كضم اعبيم كالراء اؼبشّددة، كمعناىا بلغة الرببر الفقَت الصويف

، فقالو: طق حبرؼ الكاؼ بدال من حرؼ اعبيم، كقد تن)2(ّركمية""جّرـك " كمنها كلمة "اعبنبزة 
"  بضم الراء كتشديدىا ك مّدىا أك "آُكَراـ" بفتح الراء كتشديدىا كمّدىا. كقد ذكر .)3( "آكّرـك

 األبيارم كالرشيدم كغَتىمؼبكودم أكثر اؼبصادر اظبو دبحمدين، أّما بعض شراح مقدمتو كا
 "ؿبمد بن داكد".

قاؿ األبيارم: . )4(كقيل أيضا نسبة لقبيلة مغربية ،كالصنهاجي نسبة لبلدة مشهورة
قاؿ القلقشندم: ، ك بلدة مغربية ،ملة ك كسرىا ػ نسبة إذل صنهاجية"الصنهاجي ػ بفتح الصاد اؼبه

 .)5(الصاد، كال هبوز غَته: بضم كقاؿ ابن درم ،كقاؿ السيوطي بالكسر ،بفتح الصاد
 :     مولـده ونشأتــو -ب   

، قاؿ )6(كلد ابن آجرـك  دبدينة فاس ببالد اؼبغرب سنة اثنتُت كسبعُت كستمائة للهجرة 
"تويف كبوم ك كلد  :ابن اغباج: "يف السنة اليت تويف فيها ابن مالك صاحب األلفية فقيل

  .")7(كبوم

                                                           
 2دار الفكر، ط : بغية الوعاء يف طبقات اللغويُت كالنحاة، جالؿ الدين السيوطي، تح: ؿبمد أبو الفضل إبراىيم،1

 .238، ص 1،ج1989
 .)د ت(، بَتكت، )د ط(: الضوء الالمع ألىل القرف التاسع، مشس الدين السخاكم، منشورات دار اغبياة، 2
 .102: بغية الوعاء، ص 3
 . 157، ص1991، )د ط(: نشأة النحو كتاريخ أشهر النحاة، ؿبمد طنطاكم، دار اؼبنار، 4
 1، مج1922-ىػ  1433القاىرة، )د ط(: صبح األعشى، أبو العّباس أضبد القلقشندم، دار الكتب اؼبصرية، 5

 . 266ص
 .157: اؼبرجع السابق، ص6
 .12، ص 2000: حاشية ابن اغباج على شرح خالد على اآلجركمية، ابن اغباج، دار الفكر، بَتكت، د ط ،7
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عن شيوخو األدب كالفرائض  فأخد سنوات نشأتو يف الطلب كالتلقي ـكقضى ابن آجر 
 ر مكانة بُت علماء عصركاؼبواريث كاغبساب كعلـو القرآف كالتجويد كىذا ما يفس

 :شيوخو وتالميذه -2 
 :شيوخو - أ

قد درس على كبار اىل عصره، كما ىي عادة العلماء يف   الشك أف حافظا كبَتا كابن آجرـك
 :)1(كل عصر، غَت أننا دل نعرؼ سول عاؼبُت

: كىو ؿبمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف االماـ اثَت الدين أبو حيان األندلسي (1
األندلسي الغرناطي، كبوم عصره كلغويّو كمفسره كؿبدثو كمقرئو كمؤرخو كأديبو، كلد 

، من (2)نة من حضرة غرناطة، يف آخر شواؿ سنة أربع كطبسُت كستمائةدبطخشارش مدي
مؤلّفاتو: "البحر احمليط يف التفسَت"، ك"اللمحة"    ك" اؼببدع يف التصريف "كغَتىا.  فقد 
ذكر ابن اغباج يف حاشيتو على شرح الشيخ خالد على األجركمية أنّو تتلمذ على عدد من 
اؼبشايخ، كدل يذكر منهم سول االماـ العالمة ايب اغبياف، قولو " لو تآليف كأشياخ منهم أبو 

".  3يافح  "  كقاؿ أيضا : "...كقيل معنوم كىو اختيار ايب حياف ، كتبعو تلميذه ابن آجرـك
 ."  آجرـك

اؼبعركؼ بالشريف شهرة ال نسبا، أخذ النحو ( ومحمد بن علي بن يحي أبو عبد اهلل :  2
عن وبي بن راجل شارح اعبزكلية، كقرأ عليو صباعة أجّلُهم أبو عبد اهلل الصنهاجي كأبو إسحاؽ 

 4العطار.
  تالميــذه : - ب
 .)5(ابنو أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن داود الصنهاجي - 1
 .)6(ىــ( 748ىــ / 682محمد بن علي بن عمر الغساني النحوي )  - 2

                                                           
 كمة تصدر عن رابطة األدب اغبديثأضبد جاليلي، فكر كابداع، ؾبلة ؿب كمنهجو يف مقدمتو النحوية، : ابن آجرـك1
 ـ.2007، مام 40دار لصحافة  كالنشر كالتوزيع، القاىرة، ج  

 .280،ص 1بغية الوعاء،ج: 2
 .12، ص 2000 ،(د ط ) : حاشية ابن اغباج على شرح خالد على اآلجركمية، ابن اغباج، دار الفكر، بَتكت، 3
 .194السابق، ص  : اؼبصدر4

 .1795، ص2،ج1990، (د ط): كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، حاجي خليفة، دار الفكر، بَتكت، 5
 .11، نقال عن ذكريات مشاىر رجاؿ اؼبغرب، ص : السلوؾ للكتاين6
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 .)1( الحضرميإبراىيم القاضي أبو عبد اهلل محمد بن  - 3

 .)2(( ىــ737تأبو إسحاق إبراىيم بن حكم السلوي ) - 4
 )3((ىــ749أحمد بن محمد بن شعيب الجزناني أبو العباس )ت  - 5 

 )4(عبد اهلل بن عمر الوانغيلي الضرير أبو محمد - 6

 (5) أحمد بن محمد بن حزب اهلل الخرزجي - 7

 :  مؤلفاتو -3
: كلو مصنفات كأراجيز يف القراءات كغَتىا كىو مقيم بفاس يفيد أىلها  ،قاؿ ابن مكتـو

  .(6 ) الب عليو معرفة النحو كالقراءاتمن معلوماتو اؼبذكورة كالغ
 ػ اؼبقدمة اآلجركمية يف علم العربية. 1
 ، كىو شرح على الشاطبية.رائد اؼبعاين يف شرح حرز اؼبعاينػ ف 2
 .ػ البارع يف قراءة نافع نظم 3
  .رتاباالستدراؾ على ىداية ؼب. 4
 أقوال العلماء فيو والثناء عليو :  -4

، فما كصلنا عنو بُّت أفّ  كمكانة عظيمة،   اؽبذا الرجل قدر  عرؼ العلماء قدر ابن آجرـك
أمثاؿ ها ذباه الكعبة الشريفة، كاف إماما جليال حافظا فوصفو شرّاح مقدمتو اؼبشهورة اليت ألّف

عليو، قاؿ تاج الدين ابن  اكأثنو  (7)صالح...اؼبكودم كالراعي كغَتنبا باإلمامة بالنحو، كالربكة كال
، (8)ابن مكتـو القيسي اغبنفي: " كبوم مقرئ، كلو معلومات من فرائض كحساب كأدب بارع "

                                                           
 .11: اؼبرجع نفسو، ص 1
 .11ص : اؼبرجع نفسو، 2
 .11، نقال عن ذكريات مشاىر رجاؿ اؼبغرب، ص : السلوؾ للكتاين3
 .11: اؼبرجع نفسو. ص 4
 .11: اؼبرجع نفسو، ص 5
 .283، 1: بغية الوعاء، ج6
 2ط: بغية الوعاء يف طبقات اللغويُت كالنحاة، جالؿ الدين السيوطي، تح: ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر، 7

 .238، ص 1ج ،1989
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، قاؿ اؼبكودم: " الشيخ الفقيو األستاذ اؼبقرئ احملقق اجملود فريد دىره كلببة أىل عصره أيب (1)"
 اهلل ؿبمد بن داكد الصنهاجي ". عبد

 وفـاتــو :  -5
ثالث كعشرين سنة بقيت من صفر  لياؿ رش ػػ يـو اإلثنُت بعد الزكاؿ لعتويف ػػ رضبو اهلل

 .(2)حدل كطبسوف سنة، كدفن دبدينة فاسكسبعمائة، كعمره إ
 اآلجرومية وأىميتها في الدرس النحوي: -ثانيا   
 التعريف بالمقّدمة اآلجرومية:.1 

مادل وبصل  انتشارا كاسعا يف صبيع أرجاء العادل.نتشرت كا لمقدمة اآلجركمية مكانة كبَتة،ل
لكتاب كبوم آخر، كلعل أحد األسباب عائد إذل مكانة ابن آجرـك كإخالصو، فقد ذكر الراعي 

. كيقاؿ ؼبّا ألف ىذا اؼبنت كاف يف ؾبلس أّلف مقدمتو ذباه الكعبة الشريفةالنمَتم أف ابن آجرـك 
، فرده عليو معقبا، اؼبقدمة لصا لوجهك فرده عليلهم إف كاف خاعاؿ فطَتتو الريح فقاؿ ال

، فقد أكثر العلماء من ا لثناء عليو كعلى مقدمتو، كمن اآلجركمية من أشهر مؤلّفات ابن آجرـك
 : ذلك
ابن يعلي: ىي مقدمة مباركة من أجل ما ألف يف علم النحو، كىي قريبة اؼبراـ  قاؿ -

برسم  –رضبو اهلل  –سهلة للحفظ كالتفهم كثَتة النفع ؼبن ىو مبتدئ مثلي، كضعها 
 .(3) كلده أيب ؿبمد فانتفع هبا كانتفع هبا كل من قرأىا

تابو، فصار غالب قاؿ ابن اغباج: "يدلك على صالحو أف اهلل جعل اإلقباؿ على ك -
 الناس أكؿ ما يقرأ بعد القرآف العظيم ىذه اؼبقدمة فيحصل لو النفع يف اقرب مدة ". 

، فسميت باآلجركمية اتفق الّنحاة على نسبة "اؼبقّدمة" إذل مؤلّفها - كقد   ؛ابن آجرـك
قامت عليها شركح كثَتة مطولو كـبتصرة، فهي خالصة ك ، ترصبت إذل الكثَت من اللغات

نثرية أعّدت لغرض تعليمي ؿبض يستفيد منو اؼببتدئوف كقد يكوف الباعث على كبوية 
 كانت تورل اغبفظ اىتماما بالغا كعناية عظيمة، ليتها طريقة التعلم يف ذلك العصر اتأليف
كردّبا كانت غاية  لفهم كاالستيعابلف صار عندىم مقياسا للتحصيل كمعيارا أإذل 

                                                           

 .12 ، صحاشية ابن اغباج: 1 
 .12، ص2000 ،)ط د (حاشية ابن اغباج على شرح خالد على اآلجركمية، ابن اغباج، دار الفكر، بَتكت،: 2
، ربقيق، خايف النبهاف، : 3  .17، 2010اآلجركمية، البن آجرـك
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، فاشتملت على (1)الرببرم يف اؼبغرب العريب  للعرؽف منها تيسَت النحو العريباؼبصنّ 
 أبواب، كرتّبها مؤلفها على النحو اآليت: 

 باب الكالـ. -
 باب اإلعراب. -
 باب معرفة اإلعراب. -
 باب اؼبعربات. -
 باب األفعاؿ. -
 باب مرفوعات األظباء. -
 باب الفاعل. -
 باب اؼبفعوؿ الذم دل يسم فاعلو. -
 باب اؼببتدأ كاػبرب. -
 باب العوامل الداخلة على اؼببتدأ كاػبرب. -
 باب النعت. -
 باب العطف. -
 باب التوكيد. -
 باب البدؿ. -
 باب منصوبات األظباء. -
 باب اؼبفعوؿ بو. -
 باب اؼبصدر. -
 باب ظرؼ الزماف كظرؼ اؼبكاف. -
 باب اغباؿ. -
 باب التمييز. -
 باب االستثناء. -
 باب ال النافية للجنس. -
 باب اؼبنادل. -

                                                           
 . 182: انظر ابن آجرـك كمنهجو يف اؼبقدمة النحويّة، ص 1
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 أجلو.باب اؼبفعوؿ من  -
 باب اؼبفعوؿ معو. باب ـبفوضات األظباء. -

ىتماما، فقد افهناؾ من كصفها بأهنا كتاب "موجز عبمل الزجاجي". فكالنبا أكلوه  
فالكتب اليت ألفت حوؿ اعبمل كثَتة جّدا، منها الشركح، كمنها  ،أّلف الكثَت حوؽبما

إّف شركحو زادت  ا:قالو ..... حىت  (1) شركح الشواىد، كمنها التعقيب عليو أك التعليق
، أّما منت اآلجركمية قد تتابعت عليها الشركحات اؼبوسعة (2) عن مائة كعشرين شرحا

كاؼبوجزة عليو غبل ألفاظو، كاغبواشي على بعض الشركحات توضيحا كتعليال كتفسَتا 
 عدة لغات، فانتشر انتشارا كاسعا.كحظي أيضا باإلعراب، كالنظم كالًتصبة إذل 

 الّنحـوي: (  مذىبـو2
من خالؿ كتاب "اؼبقدمة اآلجركمية" يبدك أف ابن آجرـك صبع بُت اؼبذىبُت البصرم 
كالكويف، حيث قاؿ ابن اغباج يف حاشيتو على شرح الشيخ خالد األزىرم، بقولو عن مذىب 

يف النحو حيث قاؿ: " كاف كثَتا ما يتبع الكوفيُت يف التعبَت كقولو باػبفض، كفيما  ابن آجرـك
كل اؼبيل  ابن آجرـكماؿ ، فهل (3)زاده على البصريُت ككيفما، فإهّنا ال ذبـز إاّل عندىم" 

 .منهما ما رآه سليما كسهال بسيطا أـ أخذ  ككافق اؼبدرسة الكوفية؟
 من المذىب البصري: -أ        

 ، كمضارع، كأمر.اؿ ثالثة: ماضعاألف -1
 التعبَت بالضمَت كاؼبضمر ال بالكناية كاؼبكٍت.-2
 التعبَت "بالظرؼ" الذم ىو عبارة البصريُت أما الكوفيُت فيعربكف باغباؿ.-3

 تنصب اظبها، كترفع خربىا. أف  
 ألفاظ التوكيد معارؼ فال تتبع النكرات.

 التعبَت بالبدؿ. 
 

                                                           
، 2خالؿ كتابو اإليضاح، مازف اؼببارؾ، دار الفكر، دمشق، طالزجاجي حياتو كأثره كمذىبو النحوم من ينظر:  :1

 .ـ1984
 .252، ص (د ت)، (5 ط):  اؼبدارس النحوية، شوقي ضيف، دار اؼبعارؼ، مصر، 2
 .12حاشية ابن اغباج، ص  :3
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 المذىب الكوفي:  –ب        
 التعبَت دبصطلح اػبفض.-1
  .فعل األمر ؾبزـك معرب ال مبٍت-2

 كيفما من األدكات اليت ذبـز الشرط كاعبزاء معا.
 ال تنصب النكرات بغَت تنوين، كىي عند البصريُت مبنية على الفتح. 

 حىت حرؼ نصب بعينها ال " أف" مضمرة بعدىا.
 عبارة البصريُت. التعبَت دبصطلح "النعت" ك "الوصف" 

فمن خالؿ عرض اؼبصطلحات البصريّة الكوفّية اليت كظفها ابن آجرـك يف مقدمتو فقد 
 .(1)ُتو بسيط كسهل للمتعلمُت اؼببتدئجارل اؼبذىبُت كليهما لتقدمي ما ى

 علي بن محمد القرشي البسطي القلصادي. أبي الحسن _ التعريف ب 2
 أول: حياتو : 

 اسمو ونسبو: -أ 
 .(5)الشهَت بالقلصادم (4)البسطي (3)القرشي (2)علي بن ؿبمد بن ؿبمد بن عليىو 

                                                           
 اغبديث: ابن آجرـك كمنهجو يف مقدمتو النحوية، أضبد جاليلي، فكر كابداع، ؾبلة ؿبكمة تصدر عن رابطة األدب 1
 ـ.2007، مام 40دار لصحافة  كالنشر كالتوزيع، القاىرة، ج  
2
عند بعض من ترجم للقلصادم ذكر بأنو علي بن ؿبمد بن علي، بإسقاط "ؿبمد" كىذا ما ذكره صاحب فهرس  :

ـ  1982، (2ط )حساف عباس ، نشر دار الغرب اإلسالمي ، إ، باعتناء : 2/962الفهارس كاألثبات، عبد اغبي الكتاين 
، باعتناء : عبد الرضبن طالب، نشر ديواف 141لمساف، البن مرمي، ص تكاألكلياء بككذا صاحب البستاف يف ذكر العلماء 

 .5/10، كيف كتاب األعالـ، 7/545ط(، ككذا يف تاريخ األدب العريب،  ؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر )دا
3
 .الفرشي، بالفاء ،1/737يف ىدية العارفُت  :

4
سبة إذل بسطة األندلسية كىي : مدينة أندلسية يف الشماؿ الشرقي لغرناطة ،يف سفح جبل عاذل هبا عيوف ماء مطردة ن: 

 .70كخصب كثَتة كبينها كبُت يابسة ستوف ميال ، صفة اعبزيرة من الركض: ص
5
 .1/381كما قاؿ السخاكم " كمثلو أيضا يف نيل االبتهاج،   –بفتحات  – قاؿ: " القلصادم 2/692يف نفح الطيب، : 

، أف القلصادم ينطق بفتح القاؼ 134، كيف توشيح الديباج، ص 143نقال عن السخاكم ، ككذا يف البستاف، ص 
هملة، كيف ، قبد القلصادم بفتح القاؼ، كشكوف الالـ مث اؼب 6/14كالالـ كالصاد . كلكن بالرجوع إذل الضوء الالمع 

   ، منشورات دار مكتبة اغبياة، بَتكت، يقوؿ: 2/177اغبلل السندسية يف األخبار كاآلثار األندلسية، شكيب أرسالف، 
كيلومًت اذل الغرب من ناجرة على طريق بر غش بلدة يقاؿ ؽبا" سانتو دمينقو  قالصادة "كىي اليت ينتسب   19"كعلى بعد 

 .Sant Domingo de la cal zadaإليها اإلماـ القلصادم " 
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  أك قبلها بقليل ـ1413ىػػػػػ/  815ألندلسية مشاؿ شرؽ غرناطة سنة اكلد دبدينة بسطة       
عرؼ بو تلميذه أضبد بن علي البلوم يف كتابو إيضاح كنشأ يف بلده ذات الطبيعة اعبميلة، 

أصلو من بسطة، كهبا تفقو على شيخ طبقتها كبقية شيوخها أيب اغبسن علي  الغامض فقاؿ:
، مث انتقل إذل غرناطة فاستوطنها طلبا للعلم، فأخذ عن أجّلة (1)بن موسى اللخمي القرباقي

 .(2) يب عبد اهلل السرقسطي كغَتنباشيوخها كاألستاذ أيب إسحاؽ بن فتوح، كاإلماـ اؼبشاكر أ
  ة:يتو العلماحيـ -ب 

 كاغبديثف القرآ فأخذ عنهم علـومشاىبها   نشأ القلصادم يف بسطة كتلّقى دراستو األكذل على
اغبسن  ، كقواعد العربية كاغبساب الذم لو صلة كثيقة بالفرائض. كقد بُت الشيخ أبوالفقوكفركع 

يف رحلتو الشهَتة نشأتو األكذل كدراستو، كالشيوخ الذين تلقى عنهم يف بسطة من  القلصادم
بُت ىؤالء الشيوخ: علي بن عزيز، الذم قرأ عليو الكتاب العزيز كجّوده على يديو كالشيخ ؿبمد 
القسطررل الذم جود عليو أيضا كقرأ عليو بعض اؼبقاالت البن البناء يف اغبساب، كمنهم الشيخ 

كقرأ عليو أرجوزة ابن بّرم، كأرجوزة اغبريرم يف النحو ، كالشيخ  ،البيّاز جّود عليو أيضاأبو بكر 
أبو عبد اهلل البّياين الذم قرأ عليو رسالة ابن أيب زيد ،كأكاخر ألفية ابن مالك، كالنصف األكؿ 

يب من اإليضاح للفارسي، كعدة كتب أخرل يف اللغة كالفقو كغَتنبا. كمنهم الشيخ جعفر بن أ
 لعزيز، كبعض التفريغ البن اعبالبوبي، كالشيخ علي اللخمي، الذم قرأ عليو بعض كتاب ا

كتب أخرل متعددة  ك( 3)كصبيع التلقُت للقاضي عبد الوىاب، كشيئا من ابن اغباجب .... 
ن سنة، فقد كاف ينهل العلم يذا الوقت ال يتعدل سنو طبسا كعشر يف علـو شىّت ك كاف يف ى

 .ذاؾ، حىت تكوف لو رصيد معريف قوممن عند ىذا ك 
 
 
 
 

                                                           
األجفاف، الناشر الشركة رحلة القلصادم، أليب اغبسن علي القلصادم األندلسي، دراسة ك ربقيق، ؿبمد أبو ينظر:  :1

 .89 ص، 1978، الطبعة الثانية التونسية

 .85-84 اؼبرجع نفسو، ص :2
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 ـة: يرحلتو العلم -ج  
بعد النشأة العلمية اليت نشأىا أبو اغبسن القلصادم، جعلت منو يتشوؽ إذل الرحيل لطلب 

ن يملكة كعندما بلغ اػبامسة كالعشر تردد يف أثناء  إقامتو ببسطة على غرناطة عاصمة اؼبالعلم، 
اؼبغرب كاؼبشرؽ ليتزّكد من العلم ك اؼبعرفة فاذبو أكال اذل  ذلإمن عمره رحل يف طلب العلم 

تلمساف كىي تعيش أزىى أيّاـ حياهتا الثقافّية، كاليت ظبع عنها الكثَت من شيوخو، أمثاؿ الشيخ 
بدأ رحلتو متوجها إذل تلمساف كمر قبل الوصوؿ إليها  ق840علي اللخمي القرباقي ففي سنة 

 .(1) قي أىم مشاىبها كأخذ العلم منهممعدكدة  فلبوىراف اليت نزؿ هبا أيّاما 
: اغبسن بن ـبلوؼ نها، كمن أعالمهاحضر بعض اجملالس العلمية، كاستفاد م

الراشدم، كأبو الفضل بن اإلماـ، مث توّجو إذل اؼبقصودة تلمساف، ككاف أكؿ درس على يديو 
     فيها الشيخ الفقيو العالّمة أبو عبد اهلل بن مرزكؽ اغبفيد كالذم قرأ عليو كتابو يف الفرائض 

 للقاضي عبد كاخر اإليضاح للفارسي، كشيئا من شرح التسهيل البن مالك، كالتلقُتأك 
الوىاب، كاؼبنهاج للغزارل، كصحيح البخارم، كغَت ذلك من الكتب. مث درس على الشيخ 

يدكرم كالشيخ عيسى الرتيمي، مث على يد الشيخ ؿبمد الشريف التلمساين كعلى يد يوسف الز 
التلقي عن بذل غَت ذلك من الشيوخ  ففي ىذه الفًتة دل يقتصر القلصادم إؿبمد بن النّجار...

بل كاف يصرؼ كقتو كجهوده يف التأليف، فقد أّلف يف ىذه الفًتة كتابو  شيوخ تلمساف،
"التبصرة الواضحة يف مسائل األعداد" حظي القلصادم بشهرة كاسعة يف تلمساف فتصدل 
للتدريس، ككاف وبضر دركسو عدّد غفَت من الطلبة يدرسوف عليو بعض الكتب اليت ألّفها 

ة منو، مّث انتقل إذل تونس اليّت كانت مركزا علميا مرموقا، ك " كانت للقراءة عليو ك االستفاد
القلصادم دبجالس علمائها ك أخذ  حينئذ نافقة كينابيع العلـو على اختالفها مغدقة "، فالتحق

عنهم علما كافرا، كعمل يف الوقت نفسو التدريس، ككاف إذل جانب ذلك  يشتغل بالتأليف 
اعبلباب عن علم اغبساب ك كتابو " القانوف يف اغبساب فقد صنف فيها كتابو " كشف 

مث  .حو يف كبو أربعة كراريس كغَت ذلك")كراّسة( كشرحو ككتابو "الكلّيات يف الفرائض" كشر 
رحل إذل القاىرة عرب جربة فطرابلس الغرب فاإلسكندرية كأكثر من ثالثة عشر شهرا يف العودة 

لبقاع اؼبقّدسة فقد اشتغل القلصادم بتأليف كتاب الفرائض . أّما يف اءأمضاىا يف القراءة كاإلقرا

                                                           
1
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اغبديث الشريف عن بعض شيوخها عن الشيخ  لكىو "شرح فرائض ابن اغباجب " كرك 
، نده على كتب األحاديثاحملدث أيب الفتح اغبسٍت اؼبراغي الذم أجاز القلصادم يف أسا

 .(1)تظر دبكة موعد اغبج ليؤدم مناسكوكأخذ ين
الرحلة اليت استمّرت طبس عشرة سنة، كانت حافلة باألحداث، فأكسبت كأكرثت كبعد ىذه 

، كجٌت فيها صاحبها أطيب الثمار اقية، شهد لو هبا القريب كالبعيدصاحبها مكانة علمية ر 
العلمية كخالط أقطاب عصره يف اؼبغرب العريب كاؼبشرؽ، رجع إذل بلده بسطة فًتة من الزمن، مث 

"إيضاح الغامض"  ذه أضبد بن علي البلوم يف كتابوعرؼ بو تلميغرناطة، ذل انتقل إ
أصلو من بسطة، كهبا تفقو على شيخ طبقتها كبقية شيوخها أيب اغبسن علي بن موسى  فقاؿ:

اللخمي القرباقي، مث انتقل إذل غرناطة فاستوطنها طلبا للعلم، فأخذ عن أجّلة شيوخها  
اؼبشاكر أيب عبد اهلل السرقسطي، الذم قرأ عليو كاألستاذ أيب إسحاؽ بن فتوح، كاإلماـ 

ي، كابن اغباجب، كالتلقُت كالرسالة ع، ككذلك اؼبوطأ، كالتهذيب للرباذصحيح مسلم إاّل بعضو
فتواصل العطاء العلمي  ".أخرلكـبتصر خليل، كاؼبدّكنة، كبعض اؼبقدمات البن رشد ككتبا 

تو على مقابلة ما كتبوه من مؤلفاتو، رغم للقلصادم فاشتغل بالتأليف كالتدريس كمساعدة طلب
 كؼبا تفاقم اػبطر على غرناطة ،أجواء االضطراب السياسي اليت كانت زبيم على فبلكة غرناطة

كبات من اؼبتوقع سقوطها بيد اإلسباف يف القريب، خرج من غرناطة كاستقر دبدينة باجة 
 اأهنّ " سبب اختياره ؼبدينة باجة أف التونسية، كيرل الباحث التونسي األستاذ ؿبمد العنايب 

كأخرل ، كانت من أبرز العواصم العلمية كاغبضارية بالبالد التونسية ككانت ؽبا جالية أندلسية
نافقة، كزبرّج هبا مغربية، كفرؽ عربية ترجع يف نسبتها إذل قريش، ككاف للعلم كاآلداب هبا سوؽ 

 (2)أعالـ "
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 مؤلفـاتو وأثره العلمي:  -د 
ها يف اشتهر أبو اغبسن علي القلصادم بتأليفو الكثَتة اليت تناكلت علوما ـبتلفة، ككاف أغلب

 فاتو يف اغبساب اليت تبلغ ثالثة عشر كتابا: فمن مصن اغبساب ك الفرائض
-

 .(1) غنية ذكم األلباب يف شرح كشف اعبلباب 

-
 .(2)لغباراكشف األسرار يف علم  

 . (3)كشف اعبلباب عن علم اغبساب -
 .(4)شرح تلخيص ابن البناء -
 .(5)تبصرة الواضحة يف مسائل األعدادال -
 .(6)رسالة ذكات األظباء -
 .(7)شرد األرجوزة الياظبينة، كـبتصره -
 .(8)قانوف اغبساب كشرحو اؼبسمى " انكشاؼ عبلباب عن قانوف اغبساب  -

 
 

                                                           
: تح، يق كشف أسرار عن علم حركؼ الغبار، كما جاء يف مقدمة ربقـ1891، كبالقاىرة سنة ـ1897طبع بفاس سنة  :1

إاّل أهّنا بعنواف قانوف  ،4/1023، كتوجد منو نسخة منو ـبطوطة يف جامعة أـ القرل ربت رقم: 14ؿبمد السويسي، ص 
 اغبساب كغنّية ذكم األلباب. 

  1520/ 1، معجم اؼبطبوعات، 230/ 7، معجم اؼبؤلفُت، 134، توشيح الديباج، ص 2/693: نفح الطيب،: انظر2
ؿبقق بتحقيق د: ؿبمد السويسي مع  ، كتوجد منو نسخ ـبطوطة كثَتة يف تونس كاؼبغرب كىو261ص  كفاية احملتاج،

 .1988الفرنسية، نشر بيت اغبكمة، قرطاج، سنة  ترصبة اذل
  . 142، البستاف، ص 261. كفاية احملتاج، ص 134، توشيح الديباج، ص 693/ 2نفح الطيب،  ::  انظر3 
  : اؼبرجع نفسو، لو شرحاف الكبَت كالصغَت.: ذكر يف4 
  : اؼبراجع نفسها.5 
سويسي، نشر  : األستاذ ؿبمد، ربقيق1579: ؾبموع ربت رقم ناصرية باؼبغرب يف: توجد منها نسخة بدار الكتب ال6 

 .دار اغبياة الثقافية
لكتاب، بربرم األصل من أىل : أليب عبد اهلل بن ؿبمد بن اغبجاج، اؼبعركؼ بابن الياظبُت، عادل باغبساب، من ا7 

ص           ، الوفيات173/ 1: شجرة النور الزكية، انظر ترصبتو يف ىػ. 600تويف سنة ، لو أرجوزة أعماؿ اعبذكر، مراكش
303.  

 .142، البستاف، ص 261كفاية احملتاج، ص 133، ص ، توشيح الديباج693/ 2نفح الطيب،  :: ذكر يف8 
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 الفرائض في مصّنفاتو و :  
 .(1)الضركرم يف علم اؼبواريث  -
 .(2)الكليات كشرحو  -
 .(3)اؼبستويف ؼبسائل اغبويف  -
 .(4)شرحاف على تلمسانية  -
 .(5)تقريب اؼبواريث كمنتهى العقوؿ البواحث  -
 .(6) شرح منظومة الشراف -
 .(7)بغية اؼببتدم كغنية اؼبنتهي  -
، كفرائض صاحل فرائض التلقُت كفرائض ابن اغباجبك  خليل ـبتصر لفرائض شركح -

  (8)يبالشاطبن الشريف، كفرائض أيب القاسم بن 
 
 

 الفقو في مصنفاتو ومن : 
                                                           

 .نفسوجع : اؼبر  1 
 .: اؼبرجع نفسو 2 
 . 14689. كتوجد منو نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس ضمن ؾبموع ربت رقم: 142: ص : ذكر يف البستاف3 
شرح ، أما ال261، كفاية احملتاج، ص 133، توشي الديباج، 142، البستاف، ص 694/ 2: نفح الطيب، ذكر يف: 4 

رجوزة شرح األ الغرة التونسية يفربت عنواف " 1603الكتب الوطنية بتونس ربت رقم:  الكبَت فتوجد منو نسخة بدار
بدار الكتب  7883ربت رقم  "الغرة اؼبصرية شرح األرجوزة التلمسانيةكالثانية كىي الصغرل ربت عنواف "" التلمسانية

 الوطنية بتونس أيضا.
، كتوجد منو 261، كفاية احملتاج، ص 134، توشي الديباج، ص 143، البستاف، ص 694/ 2: نفح الطيب، : ذكر يف5 

 . 19738طنية التونسية ربت رقم: بة الو منو نسخة خطية باؼبكت
 نفسو. رجع: اؼب6
، كىو يف الفرائض على اؼبذاىب األربعة، كىو تأليف ـبتصر مرتب على مقدمة كشبانية 694/ 2ر يف نفح الطيب،: ذك7

تقريب  نفسو يف مقدمتو ؽبذا الكتاب أنو شرح على أبواب كخاسبة، ألّفو بعد كتابو تقريب اؼبوارث، كىو كما قاؿ القلصادم
، توجد منو نسخة ضمن ؾبموع باؼبكتبة الوطنية بتونس، كتوجد منو نسخة باؼبكتبة الوطنية باعبزائر ربت رقم اؼبواريث

 كطبع بفاس مع كشف األسرار كاألرجوزة الياظبينية. .79كأخرل خبزانة آؿ فضل ببٍت يزقن بغرداية ربت رقم  .871
 .43: انظر رحلة القلصادم، ص 8
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 .(1)أشرؼ اؼبسالك إذل مذىب مالك  -
 .(2)شرح ـبتصر خليل -
  .(3)شرح الرسالة  -
  .(4) ىداية األناـ يف شرح ـبتصر قواعد اإلسالـ -
 الّنحو في مصّنفاتو ومن : 

 .(5)ا هغنية النحاة كشرح -
 .(6)شرح اآلجركمية  -
 .(7)شرح اعبمل لزجاجي  -
 العروض وفي: 

 .(8)ـبتصر يف العركض  -
 .(9)شرح اػبزرجية  -

 
 
 

                                                           
 .توشيح الديباج تاج أشرؼ اؼبسالك : ذكر يف: اؼبراجع نفسها، إالّ أف اظبو يف1
 .: اؼبرجع نفسو2
  .: اؼبرجع نفسو3
 نفسو.: 4
  : ذكر يف: اؼبراجع نفسها، إالّ أهنا يف توشيح الديباج باسم غنية البحاث، أّما يف كفاية احملتاج فهي باسم غنية النحاة.  5

  النحاة.  
، الصنهاجي: حملمد بن داكد بن آج6 اآلجركمية" انظر  ، فقيو مقرئ مصنف أديب كبوم، اشتهر برسالتو يف النحو "رـك

      ، توشيح الديباج143ص  ،، البستاف694/ 2، ذكر يف: نفح الطيب .33/ 7، األعالـ، 489، ص كفاية احملتاج
 .ذلك أّف األكذل تسمية اؼبغاربة كالثانية تسمية اؼبشارقة ،، كفيو اعبركمية بدؿ اآلجركمية134ص 

 .143، البستاف، ص 261كفاية احملتاج، ص   133،توشيح الديباج، ص 2/694، : ذكر يف نفح الطيب7
  نفسها. : اؼبراجع 8
 دين، اػبزرجي، العركضي األندلسي: كىي اؼبسّماة " الرامزة يف علمي العركض كالقافية " لعبد اهلل أبو ؿبمد ضياء ال9

 . 124/ 4: األعالـ، نظر ترصبتو يف. ا ىػ626اؼبتويف سنة 
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 وفي المنطق:
 .(1)شرح ايساغوجي -

 وفي النجوم:
 .(2)شرح أرجوزة ابن فتوح  -
 .(3)كيف التصوؼ كمدح الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ كاظبائو -
 .(4) شرح الربدة -
 شرح رجز ابن عمرك بن منظور قاضي اعبماعة يف أمشاء الرسوؿ صلى اهلل عليو كسّلم. -

 وفي القرءات والحديث: 
 شرح رجز بن برم. -
 .(5)شرح األنوار السنية البن جزم  -

 وتالميذه وـوخـشيثانيا:  
  الحسن علي القلصادي ببسطة: يشيوخ أب -أ 

من بسطة، من أىل الدين كالورع، كلو  (6)علي بن عزيز: ىو الشيخ اؼبقرئ علي بن عزيز -1
 .ق844ربع كأربعُت كشبامبائة، أاعتناء بقراءة القرآف منذ صغره إذل كفاتو عاـ 

                                                           
ىػ، ايساغوجي  -700سنة  : ايساغوجي ىو كتاب يف اؼبنطق ألّفو ابن األثَت اؼبفضل بن عمر األهبرم اؼبتوىف يف حدكد1

 .208_1/206: كشف الظنوف ، كللكتاب عدة شركح كحواشي كثَتة، انظر يفيوناين معناه الكليات اػبمسة ىو: لفظ
 . 693/ 2نفح الطيب، ،261، كفاية احملتاج، ص133: ذكر يف توشيح الديباج، ص2
 : اؼبراجع نفسها.3
: شذرات ىػ .اظر يف696صاحبها شرؼ الدين البوصَتم، تويف سنة  : قصيدة يف مدح الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ،4

 .  261، كفاية احملتاج، ص 2/693، نفح الطيب، 432/ 5الذىب 
شهيدا يف كقعة  اؼبالكية، تويف: ابن جزم ىو: أبو القاسم ؿبمد بن أضبد بن جزم الكليب الغرناطي من كبار فقهاء 5 

 توشيح 142، البستاف ص 2/293، ذكر يف نفح الطيب 1/213، النور الزكيةر ترصبتو يف: شجرة ، انظىػ741طريف سنة 
  .261، ص ،كفاية احملتاج133الديباج ،

 .14 /6جمتُت انظر: الضوء الالمع،: ضبطو السخاكم بزايُت مع6 
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كانت لو مشاركة يف  ،(1)القسطررلد ؿبمد القسطررل: ىو الفقيو اإلماـ أبو عبد اهلل ؿبم -2
رضبو اهلل يف الوباء عاـ أربعة ذلك. تويف  كغَتكالفقو كالعربية  أكثر العلـو من القراءة كاغبديث

 كأربعُت كشبامبائة.
، من أىل بسطة تويف (2)أبو بكر البّياز الدين،أبو بكر البياز: ىو الفقيو اإلماـ اػبَت  -3

 . (3)بالبيازين من غرناطة، خالؿ نصف القرف التاسع اؽبجرم
عبد اهلل ؿبمد البياين: ىو الشيخ الفقيو الوجيو اػبطيب، من أىل بسطة لو علم بالفقو  أبو -4

 . (4)ق876كسبعُت كشبامبائة  كالعربية كغَتىا، تويف يف أكاخر شّواؿ عاـ ستة
 (5)كلد بشوجر وبي: ىو الفقيو اإلماـ الشهَت أبو أضبد جعفر بن أيب وبي، أيب بن جعفر -5

 .كبعلم الفرائض كالعدد حبفظ الفركع، كنشأ فيها، لو اعتناء
، أبو اغبسن علي بن موسى بن عبد ىو الشيخ الفقيو :(6)علي اللخمي اؼبشهور بالقرباقي -6

اهلل اللخمي، الشهَت بالقرباقي، من تأليفو: التبصرة الكافية يف علمي العركض كالقافية على 
 .(7)ق844كأربعُت كشبامبائة،اػبزرجية، تويف رضبو اهلل يف العاشر من صفر عاـ أربعة 

  شيوخ القلصادي بتلمسان: -ب 
 بن أضبد بن ؿبمد بن مركؽ ؿبمد بن مرزكؽ: ىو الشيخ اإلماـ، أبو عبد اهلل ؿبمد -1

ـ  سر حافظ ؾبتهد، لقب بشيخ اإلسالالعجيسي التلمساين، يعرؼ باغبفيد مفكر أصورل مف
كشرح اػبليل كدل يكملو أيضا، ككتاب يف لو مؤلفات كثَتة منها: شرح البخارم كدل يكملو، 

ُت كأربعُت نالعركض، كغَت ذلك تويف يـو اػبميس عند العصر رابع عشر من شعباف عاـ اث
 .ق842كشبامبائة 

                                                           

بفتح  كيقوؿ البقاعي: 6/14ضم القاؼ كإسكاف السُت كضم الطاء كإسكاف الراء مهمالت مث الـ، الضوء الالمع،ب :1 
 القاؼ كإسكاف الرّاء اؼبهملة مث الـ. 

 .   6/14تشديد الثحثانية كآخره زام، انظر: الضوء الالمع، ك   ضبطو السخاكم بفتح اؼبوحدة :2 
 .85-84: الرحلة للقلصادم، ص نظر: ا3 
 .   85اؼبرجع نفسو، ص :4 
 .86: اؼبرجع نفسو، ص 5 
 .150صفة اعبزيرة من الرياض:  ،قرباكة كىي إقليم مولةرباقة ػأك : بلدة يف األندلس تسمى ق6 
 .7/249 ، معجم اؼبؤلفُت،1/375، نيل اإلبتهاج، 88-87: رحلة القلصادم،ص: انظر7 
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، تويف رضبو اهلل (1) عيسى الرتيمي: ىو الفقيو، أبو اؼبهدم عيسى الرتيمي شهر بأـ الزياف -2
 .(2)بتلمساف

الشريف: الفقيو، أبو عبد اهلل ؿبمد الشريف، إماـ اػبراطُت، اختصر شرح التسهيل  ؿبمد -3
 . ق847، تويف رضبو اهلل عاـ سبعة كأربعُت كشبامبائة (3)أليب اغبياف

، أبو اغبجاج يوسف بن إظباعيل، الشهَت دكرم: الفقيو اؼبتفنن يف اؼبعقوؿيوسف الزي -4 
يف علـو الرياضيات ككانت لو نبة عالية حبيث ال يلتفت ، كانت لو مشاركة كقدـ (4)بالزيدكرم

من أبناء الدنيا، تويف رضبو اهلل يف الوباء سنة طبس كأربعُت ك شبامبائة، كدفن خبارج باب  
 . (5)كشوط

 ؿبمد بن النجار: الفقيو اإلماـ العالمة اؼبتفنن أبو عبد هلل ؿبمد بن النجار، تويف رضبو اهلل -5
 .(6) ق846امبائة عاـ ستة كأربعُت كشب

بن عبد الرضباف اؼبغراكم  أضبد بن زاغو: كىو الشيخ الفقيو، أبو العباس أضبد بن ؿبمد -6
 صح يف التعبَت، الـز قراءة العلم، الشهَت بابن زاغو، أعلم الناس يف كقتو بالتفسَت، كأفاػبزرم

كالتصنيف كالتدريس، من مؤلفاتو شرح التلمسانية يف الفرائض، تويف رضبو اهلل يـو اػبميس عند 
ككاف يبلغ من  .ق845عاـ طبسة كأربعُت كشبامبائة كقت العصر، الرابع عشر من ربيع األكؿ، 

 .(7)العمر آنذاؾ ثالثة كستوف عاما 

                                                           

 .اؽبمز ككسر اؼبيم كالزام اؼبشددةضبطو السخاكم أنّو عيسى أمزياف بفتح  :1 
 يذكر التاريخ.، اكتفى باؼبكاف فقط دل 99 -98: انظر رحلة القلصادم، ص 2 
: ىو ؿبمد بن يوسف بن علي بن حيّاف بن يوسف، شيخ النحويُت يف مانو، أخذ العربية عن أيب جعفر ابن الزبَت 3 

، انظر ترصبتو يف: طبقات الشافعّية البن ىػ754كغَته، من مؤلفاتو: شرح التسهيل، كالبحر احمليط يف التفسَت، تويف سنة 
  .220 /2قاضي شهية، 

 .    121، كفاية احملتاج، 354، كأضبد بابا، النيل، 305: ابن مرمي، البستاف، ص ترصبة: انظر 4 
: ىو الباب الغريب لتلمساف الواقع يف طريق منصورة، كيسمى اليـو بام سيدم بوصبعة، نقل اؼبيلي عن وبي بن خلدكف 5 

 . 353/ 2زائر يف القدمي كاغبديث، ، تاريخ اعبب، كمنها باب كشوط الواقع غربيهاأنو كانت لتلمساف طبسة أبوا
 .107-106: انظر يف: رحلة القلصادم، ص 6 
 .62، توشيح الديباج، ص 222-221. البستاف، ص 206-202انظر يف: رحلة القلصادم، ص : 7
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قاسم العقباين: كىو الشيخ اإلماـ الفقيو، أبو الفضل قاسم العقباين، اؼبنفرد بفٍت اؼبنقوؿ  -7
كاؼبعقوؿ، كاربد يف علمي اللساف كالبياف، من شيوخو اغبافظ ابن حجر، كمن تالميذه 
الونشريسي لو تآليف عديدة منها: تعليق على ابن اغباجب الفرعي، كلو أرجوزة يف التصوؼ 

 .ق854 يف شهر ذم العقدة من عاـ أربعة كطبسُت كشبامبائة تويف رضبو اهلل
 من حضر عليهم من شيوخ تلمساف: 

رضي اهلل عنو  : الراشدم األصل القاطن بتلمساف، الشهَت بابركافاغبسن بن ـبلوؼ -8 
.كشهرتو تغٍت عن تعريفو أبو الفضل بن اإلماـ: ؿبمد بن إبراىيم بن عبد الرضباف بن ؿبمد بن 

كاغبافظ اؼبتنيب الذم قاؿ عنو  الشمٍت يعبد اهلل بن اإلماـ أخذ عنو ابن مرزكؽ الكفيف كالتق
 .اء كتاج العارفُت كأعجوبة الزمافصدر البلغ"
 العباسي بابن الشهَت العبادم عيسى بن ؿبمد ين العباس بن ؿبمد: العباس بن ؿبمد -9

 . التلمساين
مساين أبو الربيع عادل ؿبصل حسن البوزيدم الشريف التل سليماف البزيدم: سليماف بن -10 

 . (1)ؿبقق
 ـو:اتوفـ

ـ أدركتو اؼبنّية دبدينة 1486اؼبوافق لشهر ديسمرب   891تويف يف منتصف ذم اغبجة           
باجة اإلفريقية، كدفن دبكاف يعرؼ عند أىارل باجة باؼبسيد )ربريف لفظ اؼبسجد( بناحية 

 .(2) سيدم فرج على ربوة تشرؼ على اؼبدينة
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .32: رحلة القلصادم، ص : انظر يف 1
 .52، ص : مصدر نفسو 2
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 ي الحسن القلصاديـشرح اآلجرومية ألب
  

 
 كيشمل:

 .منهج التحقيقـ  1
 : توثيق النسبة كالعنواف . أكال     
 : أسباب اختيار نسخة االصل.اػػػػػػػػػػػػػػثاني     
 ا: كصف النسخ اؼبعتمدة يف التحقيق.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػثالث    
 : اػبطوات اؼبنتهجة يف التحقيق.ػػػػػػػػػػػػػػػػارابع    
 خامسا: مباذج من الصور نسخ اؼبخطوط.    
 .قـقـ النص المح 2
 
 
 
 

 قــــــــــــحقيــــــالتالقسم األول: 
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 منهج التحقيق:  ـ1

 أول: توثيق النسبة والعنوان:
كجدنا عدة أدلة تؤكد نسبة ىذا الشرح إذل الشيخ أيب اغبسن القرشي الشهَت بالقلصادم كىي  

 كااليت: 
كرد اسم الشيخ القلصادم يف كلتا النسختُت اؼبعتمدتُت يف التحقيق، جاء يف نسخة  -

قاؿ الشيخ اإلماـ العادل العالمة اغبرب الفهامة علي بن ؿبمد بن ؿبمد بن علي "  قرطبة:
 القرشي، الشهَت بالقلصادم األندلسي البسطي، كفقو اهلل تعاذل عنو". 

القلصادم أف لو شرحا على اآلجركمية نذكر يخ كثَت من اؼبصادر اليت ترصبت للشكرد يف ال -
 منها: 
 (.1)البستاف البن مرمي •
 (.2)الطيب ألضبد بن ؿبمد اؼبقرم التلمسايننفح  •
 .(3)توشيح الديباج حملمد بن وبي بن عمر القرايف •

 خو يف شرحو حيث يقوؿكفبا يؤكد نسبة ىذا الشرح للشيخ القلصادم ىو ذكره ألحد شيو    
   باقي رضي اهلل عنو كثَتا ما يرددبركتنا سيدم أبو اغبسن القر كاف شيخنا ك   يف باب األفعاؿ:

 . كقاؿ يف موضع آخر:أك تصريف اؽعلينا أّف اؽبمزة ال تثبت أكؿ الكلمة إال بدليل من اشتق
دم أبو اغبسن القرباقي عفا كمن ىذا اؼبعٌت ما كاف ينشدنا شيخنا كبركاتنا سيباب الفاعل:  يف

 كعنو قوؿ ابن حـز الظاىرم: عّنااهلل 

                                                           
عبد  ، أبو عبد اهلل ؿبمد بن أضبد الشريف اؼبلتيٍت اؼبعركؼ بابن مرمي، اعتناءالبستاف يف ذكر العلماء كاألكلياء بتلمساف :1

 (. ت د، ) واف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائرالرضباف طالب، دي
  .ـ1983، (1ط)توشيح الديباج كحلية االبتهاج، بدر الدين القراين، ربقيق: أضبد الشيتورم، دار الغرب اإلسالمي،  :2
 (1ط)نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، أضبد اؼبقرم التلمساين، تح، احساف عباس، دار صادر، بَتكت، : 3

 .ـ1968
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 م ػكعمرك بُت عرب كأعج  اهما كاحذر الذم         تر  ثلم صديقا ذبنب          
 .كما َشرِقْت صدُر القناة من الد ـ    فإف صديق الس وء يردم كشاىدم               

 
 كل ىذه األدلة تؤكد أف للشيخ شرحا على اآلجركمية كىو الشرح الذم بُت أيدينا.

 :وصف النسختين المعتمدتين في التحقيق :اثاني
يف ربقيقنا على نسختُت مصورتُت، حاكلنا البحث عن نسخ أخرل إال أننا دل قبد  اعتمدنا

 ما يلي كصف موجز ؽبما: كفي نسختُتال غَت ىذين
 : ػ النسخة االكذل (1

   الصل اليت اعتمدناىا يف ربقيقناكاليت أشرنا ؽبا برمز: )ؽ( نسبة لقرطبة، كىي النسخة ا
 ضمن ؾبموع وبوم اجمللد ثالثة شركح لألجركمية.، 28432موجودة يف مكتبة قرطبة ربت رقم 

 الشرح األكؿ:
دد اكراؽ كرقة، كربتل النسخة الرتبة الثانية حسب الًتتيب اؼبعتمد، ع 32عدد أكراؽ اجملموع  

سطر سود، كمعدؿ عدد االوف األل، لوف الورقة بيضاء كمكتوبة بال[2720]النسخة سبع كرقات،
 [ سطرا .52ػ48يف الصفحة الواحدة ما بُت ]

قاؿ الشيخ اإلماـ العادل العالمة اغبرب الفهامة، علي بن ؿبمد أكؽبا: بسملة، تصلية، " •
 بن ؿبمد بن علي القرشي، الشهَت بالقلصادم االندلسي البسطي.....".

آخرىا: غفر اهلل ؽبم كلواليهم كللمسلمُت امُت يا رب العاؼبُت رضي اهلل عن الصحابة  •
 حساف ارل يـو الدين ".اصبعُت كمن تبعهم بإ

 غفر اهلل لو. بن أضبد بن عبد الوىاب بن وبي اسم الناسخ: ىو ؿبمد بن ؿبمد بنعلي  •
 تاريخ النسخ:  •

: الثالثاء يف الثامن كالعشرين من صبادل  " ..ككاف الفراغ من ىذا الشرح اؼببارؾ يـو
 األكؿ عاـ تسع كشبانُت كمائتُت كألف.."

قيمتها: تعترب ىذه النسخة تامة، كاضحة العناكين كاليت تشَت إذل منت اآلجركمية خبط  •
جرـك أشار لو اؼبؤلف يف مصنفو آكل ما ىو مضاؼ كغَت منسوبة البن عريض، ك 

 ناسبا إياىا لكاتبو يف اؽبامش. 
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  :ػ النسخة الثانية (2
  7095ت ربت رقم ، ضمن ؾبموعة من ـبطوطاوجودة يف مكتبة جامعة اؼبلك سعودم

كرقة، كما أف عدد شركح  247كتب عليها ؾبموع أكلو االجركمية، عدد أكراؽ اجملموع: 
شركح باختالؼ شراحها، تقع نسخة القلصادم يف آخر اجملموع، رمزنا ؽبا  تسعةاآلجركمية 

كتب خبط مغريب كاضح   [247 /ػ231]لوحة  17بالرمز "ج" نسبة للجامعة، عدد لوحاهتا 
 سطرا، لوف صفحاهتا مصفر. [26ػ  24]االسود كاضبر كعدد االسطر ما بُت  باللونُت
قاؿ الشيخ اإلماـ العادل العالمة اغبرب الفهامة، علي بن ؿبمد بن أكؽبا: بعد البسملة: " •

ؿبمد بن علي القرشي، الشهَت بالقلصادم األندلسي البسطي: اغبمد هلل الذم علم 
خلقو بالعرفاف يكن يعلم، كاختص البعض على سائر االنساف حبكمتو من البياف مادل 

 ......اخل".
، على االبتداء كاػبرب ؿ باب ساج بالرفع كالتنوين فيهما...كهبوز اف تقو اخرىا: " •

 خر الكتاب آعلى التمييز، كىذا  ، فتنصب ساجاب ساجاكهبوز اف تقوؿ: ىذا با
  .كال ىم وبزنوف، كاغبمد هلل" كربنا اؼبسؤكؿ اف يرزؽ ......مع الذين ال خوؼ عليهم

عض قيمتها: خط مغريب حسن، ضمن ؾبموع غَت ؾبلد، هبا ثقوب كترميم قدمي، ب •
 .            العناكين كلمات االصل باغبمرة

 صل: األنسخة لأسباب اختيارنا ل :ثالثا
ت اختيار لنسخة بعد مقابلة النسختُت كمقارنتهما لبعضهما اتضحت اؼبعادل اليت أكجب

 : صل كىي كااليتاال
خطاء النحوية كاللغوية من األ، كتكاد زبلو أكملصال، لكوهنا أازبذنا نسخة )ؽ(   .1

 مالئية.كاإل
لوضوحها كخلوىا تقريبا من العيوب، كلضبط أبواهبا كإشارة إذل اؼبنت خبط عريض  .2

 سبنع من الوقوع يف اػبطأ كااللتباس.
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 كتابات على حواشيها فبا يثبت بأهنا ركجعت على يد أحد العلماء.  كجود .3
 .بعكس النسخة الثانيةإذل تاريخ انتهائو منو  النسخبعد تتمة  الناسخإشارة  .4

كاعتمدنا على النسخة )ج( ؼبكتبة جامعة اؼبلك سعود كنسخة مساعدة يف إيضاح فركقات 
كال  اسم الناسخة كما ال توجد فيها أم بينها كبُت نسخة األصل، ألهنا كاضحة كباللغة سليم

 .لنسختاريخ انتهائو من ا
 رابعا: الخطوات المنتهجة في التحقيق: 

قمنا بقدر اإلمكاف إخراج ىذا الكتاب إخراجان يقتضي بو مسايرة عصرنا من خالؿ االلتزاـ 
 : هابعدة قواعد من أنب

 لنسختُت، ازبذنا النسخة األكذل )ؽ( أصال، كاعتمدنا عليها يف ربقيقنا.ل مراجعتنا بعد -
لنسخة األصل كفق القواعد اإلمالئية اؼبتعارؼ عليها يف زماننا، كرتبناىا اأعدنا كتابة  -    

 بشكل مناسب.
حافظنا على النص الذم بُت أيدينا، كدل كبدث فيو أم زيادة أك نقصاف إال ما تطلب  -    

 السياؽ. دعاك األمر 
 .خرجنا اآليات القرآنية، ككثقنا القراءات من خالؿ مصدرىا -
 اؼبؤلف إذل قائلها. اخرجنا الشواىد الشعرية من مصادر اللغة كاألدب، كاليت دل ينسبه -
 خرجنا األمثاؿ كاغبكم اؼبأثورة كذلك، كأكضحنا مقاصدىا من أمهات الكتب. -
 أشرنا إذل األعالـ الواردة يف اؼبصنف بتعريف بسيط يسهل معرفة العلم اؼبقصود. -

 .كجعلناىا بُت ] [ كضعنا عناكين تناسب مواضيع الكتاب، -ػ
 .إذل ذلكمثلة اليت ربتاج ضبطنا بالشكل التاـ اآليات كاأل -

ذل ذلك إالفركقات بُت النسختُت مع االشارة  كأثبتناكما قمنا دبقابلة النسخة )ج(،  -ػ
 طبعا.

 شارات للفركقات اليت أكجدناىا كرقمنا اللوحات بعالمات ليسهل الرجوع إليها كفهمها: إ  
 : هناية الصفحة يف اؼبخطوطة.)/(

  .يبن للورقة)أ(: الوجو األ
 .يسر للورقة)ب(: الوجو األ

 : غبصر أم فركقات بالنسبة للنسختُت.[ ]
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 بسم ا الرحـمان الرحيـم
 وصحبو وسلم تسليما ألوعلى وصلى ا على سيدنا ؿبمد و 

الشهًن  علي القرشيي بن ؿبمد بن ؿبمد بن قال الشيخ اإلمام العادل العالمة اغبرب الفهامة عل   
 بالقلصادي األندلسي البسطي، وفقو ا تعاذل عنو.

 
 [مقدمة الشـــارح  ]

اغبمد  الذي علم اإلنسان حبكمتو من البيان مادل يكن يعلم، واختص البعض على سائر       
 األمم سالم، والصالة والسالم على خًنملة اإل (1)خلقو بالعرفان، فلو الشكر على أن جعلنا من أىل

 سيدنا ؿبمد اؼببعوث لكافة األنام .
 أمَّا بعد:

أردت أن أضع  فإين ؼبا رأيت اؽبمم قد قصرت، واآلراء قد تقاصرت يف علم النحو واإلعراب  
تدئ على مقدمة الشيخ الفقيو اإلمام اؼبفنن، الورل الصاحل الشَّهًن بابن آجروم تنبيها وإرشادا للمب

 بو من اشتغل بو كما نفع بأصلو وربنا اؼبسؤول أن ينفع ووبفظ بو خطابو،الناشئ، يصلح بو لسانو 
 إنَّو اؼبنعم الكرمي اؼبنان.

 [تعريف الكالم  ]
 . (3) (الَكالُم ُىَو اللْفظُ : )(2)قال ]الشيخ رضبو ا تعاذل ورضي عنو[  

« زيد قائم»كبو: اؼبراد بالكالم ىو اؼبصطلح عليو يف عرف النحاة، وىو ما وبسن السكوت عليو، 
 «. ؿبمد نبينا»، و«ا ربنا»و
، ومن حرف واسم يف «قائم زيد»، ومن اسم وفعل، كبو: «زيد قائم»و يرتكب الكالم من اظبٌن، كـ 

 «. يا زيد»باب النداء كبو: 
 ىذا ىو اؼبراد بالكالم يف اصطالح النحاة.

 

                                                           
 .سقطت من )ق( :1
 .   سقطت من )ق( :2
 .5يقول ابن آجروم: )الكالُم ىو اللفُظ اؼبركب اؼبفيد بالوضع(، منت االجرومية ص : 3



 شرح اآلجروميـة
 

 03  
 

( ليخرج اإلشارة ُىو اللْفظُ بقولو: )ا يف اللغة: فهو لفظ مشرتك، وؽبذا احرتز اؼبصنف وأمّ 
( الُمِفيدُ وقولو: ) زيد وعمرو، وقام وخرج ( احرتز من اؼبفرد مثل:الُمرَكَّبُ والكتابة، وكبونبا؛ وقولو: )

  لنار حارة، ومن األمور الوجدانيةاحرتز بو من كبو قول القائل: األرض ربتنا، والسماء فوقنا، وا
 ال ىذا ال يزيد شيئا على ما عنده.ثؼباء؛ ألن اإلنسان إذا ظبع مكاإلنسان يشبعو اػببز، ويرويو ا

والسكران  ة اؼبخاطب ككالم النائم، والساىي( احرتز بو من غًن اؼبوضوع إلفادبِالَوْضعِ وقولو: )
 وكالم الطًن؛ ألن اؼبتكلم من ىؤالء دل يقصد إفادة اؼبخاطب.

 [أقسام الكالم  ]
وحرف  ا الكالم ثالثة أشياء: اسم، وفعليعين أن األجزاء اليت يرتكب منه (1)(وَأْقساُمو َثالثةٌ قولو: )

بصيغتها وبنيتها على ( 3)وصبهور النحاة؛ فأّما حقيقة االسم فهو كل لفظة دالة (2)ىذا مذىب سيبويو
 معىن غًن مقرتن بزمان  ؿبصل، ويكون معناىا يف نفسو.

 عىن مقرتن بزمان ؿبصل، ومعناىا يف نفسها.     وحقيقة الفعل كل لفظة دلت بصيغتها وبنيتها على م
 وحقيقة اغبرف كل لفظة ال معىن ؽبا يف نفسها وإمبا تأيت ؼبعىن يف غًنىا.

( احرتز بو من حروف التهجي كالزاي من زيد، والياء منو، فإن كل واحد منهما َجاَء ِلَمعَنىوقولو: )
 ال يدل على جزء منو.

 [ عالمات االسم ]
 .(4) (فاالسُم يـُْعَرف بِالخْفِض والتَـْنوِيِن َوُدُخوِل األَِلِف َوالالِم وُحُروِف الَخْفضِ  قولو: ) 

وبدأ  ء، شرع اآلن يف بيان تلك األشياءؼبا بٌنَّ أن أجزاء الكالم اليت ينشأ عنها ثالثة أشيا
ل: يعرف فقا الكالم،باالسم؛ ألنو أشرف من الفعل، بكونو يسند ويسند إليو، ويأيت عمدة يف 

 باػبفض.االسم 

                                                           
 . 5َثالثٌة: اسٌم وِفْعٌل وَحْرٌف َجاَء ِلمَعىَن(، منت األجرومية ص آجروم: )وأْقَساُمو يقول ابن  :1
 ه180، ولزم اػبليل ابن اضبد الفراىيدي، ومات سنة ه148ىو عمر بن عثمان بن قنرب ابو بشر اؼبلقب بسيبويو، ولد سنة : 2

 .   365ص ، الوعاة، وبغية 232ص، وفهرست 66صطبقات النحويٌن واللغويٌن للزبيدي 
 يف )ج(: دلت.   :3
 . 5منت االجرومية ص : 4
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يف عبارة اػبفض، وىي عبارة الكوفيٌن؛ وعبارة البصريٌن:  (1)ذىب اؼبصنف على اصطالح الزجاجي
جاء »ن باإلضافة كـ ، ويكو «مررت بزيد»باغبرف كبو:  نبا لفظان مرتادفان، واػبفض يكون)اعبر(، و 

 «.لِ مررت بغالم الرجِل العاق» ، ويكون بالتبعية كبو: «صاحب الدارِ 
( وىو نون زائدة ساكنة تلحق االسم بعد كمالو تفصلو عما بعده، يثبت لفظا ال بِالتَـْنوِينِ : )وقولو

 خطًا. التنوين يكون على أقسام:
 ، وىو الالحق لألظباء اؼبتمكنة اؼبعربة.«عمروٍ »و « كزيدٍ »يكون للتمكٌن: 
 .«موٍ »و« صوٍ »و « وإيوٍ »، «عمرويوٍ »و « كسيبويوٍ »ويكون للتنكًن: 

وجعل  «عابداتٍ »و« صاغباتٍ »و« تكمسلماٍ »ويكون للمقابلة: وىو الالحق عبمع اؼبؤنث السادل 
 يف مقابلة النون من صبع اؼبذكر السادل.

، وتارة يكون عوضا من اسم  «غواشٍ »و« كجوارٍ »ويكون للعوض فتارة يكون عوضا من حرف 
 «.ومئذٍ ي»و« كحينئذٍ »، وتارة يكون عوضا من صبلة وبعضٍ  ككلٍ 

 «اؼبسجد»و ،«الكتب»، و«سالفر »، و«كالرجل»يعين اؼبعرفة  وُدُخوِل األِلِف والالمِ وقولو 
 «.الدار»و

 [ معاني حروف الخفض] 
 .(2) ( ) وُحُروِف الَخْفِض، وىي: ِمنوقولو :  
 «. السفر (3)من قدمت»و «السوقمن  جئت» فتقول:؛ ألّّنا تدل على ابتداء الغاية «من»ابتدأ بـ 

 «. إذل اؼبدينةِ  تذىب»و« ذىبت إذل مكةَ »تدل على انتهاء الغاية كقولك: « ِإَلى»و 
 «.وعفا ا عن زيدٍ »، «عن القوسِ (4)رميت السهم»تدل على اَّاوزة تقول: « َعنْ »و 
 «.استوى األمًن على اؼبدينة»، و«على الفرسِ  ركبت»تقول: تدل على االستعالء « َعَلى»و 
 «.مكثُت يف الدَّارِ » و« يف اؼبسجدِ  قعدت»الظرفية تقول: « ِفي» و

                                                           
 إذلسحاق ابو القاسم الزجاجي، صاحب كتاب "اعبمل "و" التصانيف"، وىو بصري اؼبذىب منسوب إىو عبد الرضبان بن : 1

 .297ص، بغية الوعاة 119صطبقات النحويٌن واللغويٌن  (.ه337، تويف بدمشق سنة )شيخو الزجاج
  ، والَباء، والكاُف، والالُم(. منت اآلجروميةيقول ابن آجروم: )َوُحُروِف اػبَْفِض وىي: ِمن، َوِإذَل، وَعْن، وَعَلى، ويِف، وربَّ  :2

 .    5ص
 يف )ج(: إذل. : 3
 سقطت من )ج(.: 4
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تدل على التقليل، ىذا مذىب أكثر النحاة، وال تدخل إال على نكرة وإن دخلت على « ُربَّ » و
                تعريفاً، كقولو:                                                                                                               معرفة فال تفيدىا

 .  (1)منكم وِحرَمانا اَن يطلُبكم        القى مباعدةً يا ُربَّ غابِطنا لو ك              
 «. ربَّ ثوٍب اشرتيتو»، و «ُربَّ رجٍل لقيتو»ة، وتقول: ألن ىذه اإلضافة غًن ؿبض   
 ، أي: ألصقت مروري ِبزيد.«مررت بزيدٍ »تدل على اإللصاق، تقول: « الَباء»و
 «. ؿبمٌد كصاحل» و« زيٌد كعمُرو»تدل على التشبيو تقول: « الكافُ »و
لبكٍر »و  «عمروالثوب لِ »، و«اؼبال لِزيدٍ »تكون مفتوحة وتكون مكسورة، كقولك: « الالمُ »و

 وقال: « خادم
 .(2)يا للكهول ولِلشبان لِلعجب

 
 

                                                           
 2صناعة اإلعراب ج ، وسر9، ص5، والدرر ج163البيت من البسيط، من قصيدة عبرير يهجو فيها األخطل، يف ديوانو، ص :1

، والكتاب، ج 712ص 2، وشرح شواىد اؼبغين، ج28، ص2، وشرح التصريح، ج540، ص1وشرح ابيات سيبويو، ج 457ص
 . 227، ص3، وبال نسبة يف اؼبقتضب، ج 147، ص7، ولسان العرب، ج427ص 1

 ما عنده. مباعدة: بعدا وانصرافا يتمىن زوال: غابطنا: من الغبط وىي أن يتمىن اإلنسان مثل حال من يغبطو، من غًن أن اللغة
 استجابة.حرمانا: منعا وعدم 

: كثًن من الناس يغبطوننا على اتصالنا بكم، يتمنون أن يكونوا مثلنا، ألّنم يظنون أننا ننعم ُّذا االتصال، ولو قصدوكم المعنى
 ينالو اؼبتصل بكم. وطلبوا شيئا فبا عندكم ألبعدسبوىم وحرمتموىم العطاء، ولتعرفوا حقيقة ما

: دخول رب على غابطنا، وىو اسم فاعل مضاف إليو ضمًن اؼبتكلم ورب ـبتصة بالدخول على النكرات، ولو كان معرفة الشاىد
 .      314ص 2جما صح ذلك، فدل على أنو دل يستفد تعريفا من إضافتو للضمًن. ضياء اؼبسالك اذل اوضح اؼبسالك 

  ، خزانة االدب47ص، 4جدره: يبكيك ناء بعيد الدار مغرتب، بال نسبة يف أوضح اؼبسالك، عجز البيت من البسيط، وص: 2
وشرح  181ص، 2ج ، وشرح التصريح245ص، 3ج، وشرح االمشوين، 220ص، ورصف اؼبباين، 41ص، 3ج، والدرر، 154ص 2ج

 .54ص، 2ج. ونبع اؽبوامع، 245ص، وشرح قطر الندى، 203صشواىد االيضاح، 
 الكهول صبع كهل، والشبان صبع شاب.: اللغة

: دعا الكهول والشباب ليعجبوا من ىذه اغبال، وعىن بذلك أنو يبكي عليك من ال يعرفك دون اػبل القريب، فيا معشر المعنى
 اػبلق تعجبوا من ىذا االمر العجيب.

القياس فتحها، وجاز الكسر حيث جر الشبان والعجب بالم مكسورة، فالم للشبان مكسورة و « وللشبان للعجب: »الشاىد
 .   154ص، 2لعدم اللبس. خزانة األدب، ج 
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 [ حروف القسم] 
كبو:  والَواو، فالباء كقولك: با ألخرجن، «بلوت»أربعة هبمعها قولك:  (1)(وُحُروِف الَقَسمِ ) 

و: كب والالم  (5)﴾اؤُ فتَـ تَ  اِ تَ ﴿، (4)﴾نَّ كيدَ ألَ  اِ تَ ﴿كبو:  والَتاء، (3) ﴾صرِ والعَ ﴿، (2) ﴾جمِ والنَّ ﴿
 عن ذكر الباء لتقدمها قبل، وعن الالم لقلتها.  (7). واستغىن اؼبؤلف(6)«كعمرُ لَ »

 «الزْيدين»، والتثنية واعبمع، كبو: «يا خالدُ »، و«يا زيدُ »النداء كقولك:   (8)وفبا يبيز بو األظباء
وكذلك اإلسناد مثل: « حجًن»و« دريهم»و« عمًن»و« ُرجيل»، والتصغًن كقولك: «الزيِدين»و
 «.زيٌد قائم»

 [فعال عالمات األ ]
 .(10)((9)والفعُل يـُْعَرُف ِبَقْد والِسين َوَسوَف وتَاء التَّأنِيث الساكنةقولو: ) 

ؼبا بٌن العالمات اليت يعرف ُّا االسم، شرع ىنا يف بيان عالمات الفعل، فقال: 
، وال يشرتط أن تكون قد ظاىرة إال «قد خرج»، و «قد قام زيد»كقولك:   يـُْعرُف ِبَقدْ  (11)[الفعلُ ]و

لعالمتان وىاتان ا« ذىب زيد أمس»أنو يصلح أن تدخل على الكلمة، وكذلك أمِس تقول: 
، قال «ستخرج يا عمرو»و« سيخرج زيد»لسٌن وسوف تقول: /أ[ فبا1]للماضي، وأما اؼبضارع  

، قال «سوف آتيك»و «سوف ىبرج خالد» ، وتقول: (12)﴾اسِ النَّ ِمن  فهاءُ الس   ولُ سيقُ ﴿ تعاذل:

                                                           
 . 5صمنت االجرومية  وىي: الَواو والَباء والَتاء(، يقول ابن اجروم: )وُحُروِف الَقَسمِ : 1
 .1سورة النجم، اآلية: : 2
 1سورة العصر، اآلية: : 3
 .57سورة االنبياء، اآلية: : 4
 .85سورة يوسف، اآلية: : 5
الم القسم ـبتصة بلفظة اعباللة إصباعا وال تستعمل  للقسم؛ ألنيف ىامش األصل: فيو نظر؛ ألن الالم يف لعمرك وكبوه ليست : 6

 إال عند التعجب، كقوؽبم:  ال يؤخر األجل، وقول الشاعر:  يبقى على األيام ذو حيد. وىي مكسورة اتفاقا.
 يف )ج(: اؼبصنف.: 7
 : أظباء.يف )ق(: 8
 سقطت من )ج(.: 9

 . 5منت األجرومية ص: 10
 سقطت يف )ج(.: 11
 .142سورة البقرة، اآلية: : 12
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أيضا،  ، ويف سوف لغتان(3) ﴾(2)هم[ب  ]وبُ  قومٍ بِ   اُ أيت يَ  وفَ وسَ ﴿ (1)﴾ونمُ علَ تَ  وفَ ال سَ كَ   ﴿تعاذل: 
، «خرجت زينبُ »و« قامت ىندٌ »كبو:  وتاء التأنيثوقولو:  ،أيضا، سو وسي ذكرنبا يف التسهيل

، لو ذكر التاء (5)ا﴾انبُ حدَ ت إِ الَ ، ﴿وقَ (4)م﴾والىُ أُ  التْ تعاذل: ﴿وقَ  وقال ،«شربت»و« أكلت»و
بقولو:  ( 6)فقط لكان أوذل ليشمل تاء اؼبتكلم وتاء اؼبخاطب، وتدخل تاء التأنيث كما جعل ابن مالك

 . (7)«ا فعلتَ بتَ » بقولو:  
الواحدة اؼبخاطبة  ، وياء ﴾8﴿ونا﴾يكُ ولَ  نَّ جَ سْ يُ ﴿لَ أيضا بنون التوكيد، كقولو تعاذل:يعرف و 
 «.اخرجي يا دعدُ »، و«ىيب يا ىندُ اذ»كقولك: 

 [عالمات الحرف ]
، فصار ترك العالمة لو عالمة،  (9) (َوالحرُف: ما ال يصلُح معو دليُل االسِم َو ال َدليُل الفعلِ : )قولو

ؿبمد »و «ا ربنا»فهي االسم، كقولنا: عالمة، كما قالوا: إن الكلمة إن قبلت اإلسناد بطرفيها 
وإن دل تقبلو   «ذىب عمرو»، و«خرج زيد»، كقولك: ، وإن قبلت بأحد طرفيها فهي الفعل«نبينا

 كهل وِمن وقد فهي اغبرف.
 رابـعبـاب اإل                                      قولو:

واؼبعنوي  «باب اؼبسجد»و« كباب الدار»غبسي الباب على قسمٌن: حسي ومعنوي، فا
وحقيقة الباب  وكبو ذلك« الزكاة باب»و، «الصالة باب»و، «باب العطف»، و«كباب اإلعراب»

اغبسي ىو اعبزء اؼببدوء باؼبرور منو إذل ّناية كلو حسًّا أو نظرا؛ واؼبعنوي ىو الفصول اؼبتعددة الداخلة 
 ربت حقيقة واحدة. 

                                                           
 .3سورة التكاثر، اآلية: : 1
 (.سقطت من )ج: 2
 .54سورة اؼبائدة، اآلية: : 3
 .39سورة األعراف، اآلية: : 4
 .26سورة القصص، اآلية: : 5
سنة  تويف، وىو صاحب االلفية والتسهيل، ىو ؿبمد بن عبد ا بن مالك صبال الدين أبو عبد ا الطائي اعبياين الشافعي: 6

 . 53ص. بغية الوعاة، ه( 672)ستمائة واحدى واثنتٌن سبعٌن 
 .5صمنت ألفية ابن مالك،  :7
 .32سورة يوسف، اآلية : 8
 . 5منت االجرومية ص : 9
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لقوؽبم يف  وأيضا بدليل صبعو وتصغًنه« دارالَبوْبت »وأصل الباب َبوَب من ذوات الواو بدليل 
ىذا  ،ذوف والتقدير: ىذا باب اإلعراب؛ وىو خرب مبتدأ ؿب«بويب»، ويف التصغًن «أبواب»اعبمع 

هبوز  ،دير: باب اإلعراب اقرؤوه واذكروهقأن يكون مبتدأ، والتَّ  مذىب سيبويو يف تراجم كتابو؛ ويصحُ 
 اإلعراب أو كبوه.  أن يكون منصوبا والتقدير: اقرؤوا بابَ 

واإلعراب لفظ مشرتك، ولكن يف االصطالح: التغيًن والبيان على ما أشار إليو اؼبصنف، وىو 
 اإلْعَراُب أْن تختلف أواِخِر الكلِم الختالفِ »يف اإليضاح فإنو قال:  (1)قريب من حد الفارسي

يزيلو عن اؽبيئة اليت كان  تقديرًاعامل يدخل عليها لفظا أو ل: »(3)وزاد صاحب اؼبقِرب ،(2)«الَعوامل
 .(4)«كان عليها قبل دخول العامل إذل ىيئة أخرى

كقولك:  (5)أواِخِر الكلِم الختاَلِف الَعوامِل الدَّاخلِة َعِليَها َلْفظاً( )تـَْغييرُ  وقول اؼبصنف:
مرفوعاً؛ ألن ، فزيد اختلف عليو العوامل فتارة كان «مررُت بزيدٍ »، و «رأيُت زيًدا»، و «َجاَء زيدٌ »

ألّن حرف اعبر يطلبو    الفعل يطلبو بالفاعلية، وتارة منصوباً؛ ألّن الفعل يطلبو باؼبفعولية، وتارة ؾبرورًا
 بذلك.

َجاَء »النصب، فتقول: (، ىذا يف األظباء اؼبعربة اؼبقصورة و اؼبنقوصة يف غًن أو تقديًراو قولو: )
مرفوع؛ ألنو فاعل « جاء موَسى»، فموسى يف قولك: «ىمررُت دبوسَ »، و«ُموَسى رَأيتُ »، و«ُموَسى

 التعذر؛ ألّن األلف ال تقبل حركةوعالمة رفعو الضمة اؼبقدرة يف األلف، ولكن منع من ظهورىا 
« مررُت دبوَسى»و  مة نصبو الفتحة اؼبقدرة يف األلفمنصوب؛ ألنو مفعول وعال( 6) «رأيُت موَسى»و

 ؾبرور وعالمة جره الكسرة اؼبقدرة يف األلف. « دبوَسى
 

                                                           
ضاح يف النحو والتكملة يف الصرف اغبسن بن أضبد بن عبد الغفار بن ؿبمد بن سليمان أبو علي الفارسي، من مؤلفاتو اإلي ىو: 1

 .216، وبغية الوعاة، ص 290صه(. الفهرست  337تويف ببغداد يف )الصرف 
 .02ص، يف النحو اإليضاح: 2
ؿبمد بن علي اغبضرمي اإلشبيلي، حامل لواء العربية يف بن مؤمن بن واظبو علي  ،صاحب اؼبقرب ىو ابن عصفور اإلشبيلي: 3

 .210ص 2ج ع وستٌن وستمائة. بغية الوعاة،زمانو، من مصنفاتو اؼبقرب، وثالثة شروح على اعبمل، تويف سنة تس
 .54ص، 1جاؼبقرب البن عصفور، : 4
 .   6، منت االجرومية ص الداخلة عليها لفظا او تقديرا( : )االعراب ىو تغيًن اواخر الكلم الختالف العوامليقول ابن آجروم :5
 سقطت من )ق(.: 6
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، فقاض مرفوع وعالمة رفعو الضمة اؼبقدرة على «جاء قاٍض وراٍم وداعٍ »وتقول يف اؼبنقوص: 
فقاض ـبفوض وعالمة خفضو كسرة مقدرة على الياء اذوفة أيضا، « مررت بقاضٍ »الياء اذوفة، و

 «. اأكرمت راميً »، و«اأجبُت داعيً »، و «قاضًيا رأيت»وتقول يف النصب: 
وأصل قاض )قاضٌي( لكن وقعت الضمة على الياء، وىي غًن مناسبة فحذفت وبقيت الياء 

 فحذفت الياء؛ ألّنا األوذل بذلك.ساكنة والتنوين ساكن 
 [ عرابأقـسام اإل] 

، الضمًن يف أقسامو عائد على اإلعراب واألقسام ىنا دبعىن األنواع (1)(وأقساُمو أربعةُ قولو:) 
 والضروب. 

( ىذه األربع أنواع اإلعراب، وىو يكون لألظباء اؼبتمكنة واألفعال رفٌع ونصٌب وخفٌض وجزمٌ قولو: )
بة اؼبضارعة، وىو أصل يف األظباء فرع يف األفعال؛ ألنَّ ما أعرب من األفعال ؿبمول على األظباء لنس

 بينهما.
وإذا أغبقت السٌن أو سوف يعين اؼبضارع، فقيل سيفعل أو سوف يفعل »قال الفارسي يف اإليضاح: 

ىبّلصو لالستقبال وزال بدخول اغبرف عليو الشياع الذي كان فيو قبل، فصار كاالسم إذا دخل عليو 
االسم أوجبت  ، فقصرتو على ـبصوص بعد أن كان شائعا، فمضارعتها«الرجل»الم التعريف كبو: 

 يف الكتاب: سيفعل وسوف يفعل ذلك ؽبا صبل إعراُّا الذي ىو الرفع والنصب واعبزم، وقال
 اغبرفٌن ؼبعىن كما تلحق األلف والالم األظباء اؼبعربة. انتهى. (2)فتلحقها ىذين

ا أعرب وقال بعض من تكلم على الكتاب: وزعم بعض النحويٌن أن ما أعرب من األفعال إمبّ 
فنصبت كان  «ال تأكل السمك وتشرَب اللنب»، وقال: أال ترى أنك إذا قلت: بٌن اؼبعاينللفرق 

معناه ال تأكلهما ؾبتمعتٌن، فإذا جزمت كان معناه ال تأكلهما ؾبتمعتٌن وال مفرتقتٌن، ورأي سيبويو 
 ىو الصحيح. انتهى. 

 عاملو يستقل.رفع على النصب؛ ألن الرفع عمدة و وقدم اؼبصنف ال

                                                           
يقول ابن اجرم: )وأقساُمو أربعٌة: رفٌع، ونصٌب، وخفٌض، وجزٌم، فلألظباء من ذلك الرفُع والنصُب واػبفُض وال جزَم فيها، : 1

 . 6ة ص ولألفعال من ذلك الرفُع  والنصُب واعبزُم، وال خفَض فيها(. منت االجرومي
 يف )ج(: ىاذين.: 2
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َفِلأَلْسَماِء ِمْن َذلَك الرَّْفُع والنَّْصُب والَخْفُض َوال َجْزَم ِفيَها ولألفعال من ذلك الرفُع قولو: )
وأعطيت األظباء  (. اإلشارة عائدة اذل أقسام اإلعراب األربعوالنصُب والجزُم َوال خفَض فيها

، فزيد مرفوع «زيٌد يقومُ »اػبفض كما أعطيت األفعال اعبزم واشرتكتا يف الرفع والنصب، فمثال الرفع: 
ألّنا خفيفة واعبر  ؛، وخصت األظباء باعبر«إن زيدا لن يقومَ »وكذلك يقوم، ومثال النصب 

يف اعبمل بأن قال: لو  (1)كما خصت األفعال باعبزم لثقلها، وعلل ىذا الشيخ أبو القاسمثقيل،
ضرب زيْد »ك لو قلت مثال: دخل اعبزم االسم لذىب معو اغبركة والتنوين فاختل لذلك اؼبعىن؛ ألن

دل يتبٌن لك الفاعل من اؼبفعول بو. وكذلك اػبفض ىو من خواص األظباء؛ ألنو ؼبن يبلك « عمروْ 
 علم. أوا  (2)ويستحق واألفعال ال سبلك شيئا وال تستحقو. ىذا حاصل كالمو

م؛ ألنَّ اَّرور وليس يف األفعال اؼبضارعة جرٌّ كما أنو ليس يف األظباء جز »وقال يف الكتاب: 
داخٌل يف اؼبضاف إليو معاقٌب للتنوين، وليس ذلك يف ىذه االفعال. وإمبا ضارعْت أظباء الفاعلٌَن 

 «إن عبد ا لفاعلٌ »كأنك قلت:   ، حّتَّ «لفاعل»، فيواِفُق قوَلك: «إن عبد ا لََيفعلُ »أَنَّك تقول: 
 «.            لحق فـََعَل الالمُ سَم، وال تفيما تريد من اؼبعىن. وتلحقو ىذه الالم كما غبقت اال

 ـاب معـرفة عـالمات اإلعـراببـ
 [ عالمات الرفع] 

، ابتدأ بالرفع؛ ألنو عمدة يف (3) (للرَّفِع َأْرَبُع عالَماٍت: الضَّمُة، والَواو، واألِلُف والنُّونُ قولو: )  
عنها، وضبلت األلف على الواو؛ ألّنا الكالم وقدم الضمة على سواىا؛ ألّنا االصل، والواو ناشئة 

 ا الياء؛ ألّنا نقصت تقدير النصبمن حروف العلة وىي قابلة لتقدير اغبركات الثالث، ودل تذكر ىن
 .ا، وىي كوّنا تقلب ألفا يف الوقفلكونو يظهر فيها، وذكرت النون  بعد األلف لنسبة بينهم

 [ مواضع الضمة] 
فـََتُكوُن َعالمًة للرَّفِع ِفي أربَعِة َمواِضَع ِفي االْسِم الُمْفرِد وَجْمُع التَّكِسيِر فأمَّا الضمَُّة قولو: )

 .(وَجمُع الُمؤنِث السَّاِلِم والِفعُل الُمضارِع الذي َلم يَتصل ِبآخرِِه َشيء

                                                           
 ىو أبو القاسم الزجاجي وقد تقدمت ترصبتو. : 1
 .2صينظر اعبمل يف النحو، : 2
يِف أَْربـََعِة َمواِضع يِف  قال ابن آجروم: ) للرَّفِع أَْربَُع عالَماٍت: الضمَُّة، والَواو، واألِلف والن وُن ، فأمَّا الضمَُّة فَتُكوُن َعالمًة للرَّفعِ : 3

ؤنِث السَّادلِِ والفعل اؼبضارع اذا دل يتصل باخره شيء (. منت االجرومية، اال
ُ
ْفرِد َوصَبُْع التَّكِسًِن وصَبُع اؼب

ُ
 .     6صْسِم اؼب
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« جاء زيد»، فتقول: «فرس»و« دار»و« مسجد»و« كتاب»و« عمرو»و« كزيد» فاالسم المفرد 
« زيود»و« رجال»فكـ:  جمع التكسير/ب[ 1ألنو فاعل وعالمة رفعو الضمة، وأمَّا ] فزيد مرفوع؛

ألن واحد  ؛، وظبى صبع تكسًن لتغًن بناء الواحد فيو، إما بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل«ىنود»و
 (1)«زيود وىنود»الرجال َرُجل بفتح الراء وضم اعبيم، فإذا كسرتو كسرت الراء وفتحت اعبيم وكذلك 

 «. وصنو وصنوان»؛ و«خامت وخوامت»و« طابع وطوابع» و« لبلة ولبل» و« زبمة وزبم»و
ذا  إَ يب  ها النَّ يأي  ﴿ ، قال ا تعاذل:«صاغبات»و« ماتفكمسل» َجمُع الُمؤنِث السَّاِلمِ  وأمَّا

، وظبي بالسادل لسالمة بناء اؼبفرد فيو و شرطو أن يزاد يف آخره تاء وألف احرتازا (2) ﴾ناتُ اؼبؤمِ  اءكَ جَ 
 من قضاة وأبيات. 

 «. وبكر يرمي ،يغزو عمرو»، وكذلك «يقوم وىبرج زيد»كـ  الُمضارِع الِفعلُ وأمَّا 
« ليخرجنَّ »أحد النونات الثالث  احرتازا فبا إذا اتصل بآخرهالذي َلم يَتِصل بِآِخرِه َشيء( وقولو: )

 «.الزينبات يذىنب»و« اؽبندات ىبرجن»، وكذلك (3) ونا﴾يكُ ولَ  نَّ جَ سْ يُ ﴿لَ  ، قال تعاذل:«لتذىنب» أو
 [ نيابة الواو عن الضمة] 

) وأمَّا الواو فتكوُن عالَمًة للرَّفِع في موِضعيِن ِفي جْمِع الُمذكَِّر السَّاِلِم َوِفي األْسَماء قولو: 
 .(4) ( َوِىي: أُخوك وأبُوك وَحُموك وُفوك وُذو َمالٍ  ،الَخمَسةِ 

أصلو زيد لكن زيد يف آخره  (5)«العمرون»و« الزيدون»بناء الواحد فيو كـ ظبي ساؼبا لسالمة
وىو  ،، والزيدون فاعلفتقول: جاء فعل ماض ؟،«جاء الزيدون»ما إعراب  :واو ونون، فإذا قيل لك

أخوك و أبوك  :ألنو صبع مذكر سادل، وأمَّا األظباء اػبمسة  فكما قال فهي ؛الواوعالمة رفعو مرفوع و 
، وىو كناية عن الفرج، فإذا قيل لك ما إعراب «ىنوك»خرىا وزاد بعض النحاة سادسها وىو آإذل 

عالمة رفعو مان وأبوك فاعل والفاعل مرفوع و ألنو يدل على حدث وز  ؛فتقول: جاء فعل ؟،جاء أبوك
 .ظباء اػبمسةحد األأألنو  ؛الواو

                                                           
 «.ىنود وزيود»يف )ج( عكست : 1
 .12سورة اؼبمتحنة، اآلية: : 2
 .32سورة يوسف، اآلية:  :3
 .7ـ6منت االجرومية ص : 4
 يف )ج(: العمران. :5
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و صفة ؼبذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث أن يكون علما أيشرتط يف صبع اؼبذكر السادل  :زيادة بيان
 أفَعل؛ فعالء.ومن الرتكيب ليس من باب 

أن تكون مفردة مكربة مذكرة مضافة لغًن ياء اؼبتكلم اػبمسة ويشرتط أيضا يف األظباء   
 :وقيل   وىو مذىب اعبمهور ،باغبروف الظاىرة :األظباء اػبمسة فقيلواختلف أيضا يف إعراب 

وعليو  ،إعراب اؼبقصور فتكون اغبركات كلها مقدرة يف األلف :وقيل ،باغبركات مقدرة على اغبروف
 قولو:                                                                                  

 .(1)ا         َقْد بلَغا يف اَلْمِجد َغايَتاَىاـــــــــــــــــــا أَبَـاىــــَــــ ا و أباىَ ــــــــإنَّ أب
 وعليو قولو: ،وقيل منقوصة فتعرب حبركات ظاىرة     

 .(2)مْ ـــــــَفَما ظَلَ  اِبو أَبَوــــــَوَمْن ُيشَ   بأَبِو اقـْتَـَدى َعِديٌّ يف الَكَرْم                         
 [ لفنيابة الضمة عن األ] 

ىذا ىو اؼبوضع الثاين من  (3) (َخاصَّةً وأمَّا األَلُف فـََتُكوُن َعالَمًة للرَّفِع ِفي تَثِنيِة اأَلْسَماِء قولو: ) 
                   «العمران»و« جاء الزيدان»تقول: مواضع النيابة، وىو أن األلف نائبة عن الضمة ف

الزيدان »ألنو فاعل جباء وعالمة رفعو األلف ألنو تثنية، وتقول  ؛مرفوعفالزيدان . «البكران»و 
                                                           

، والدرر اللوامع ج 103ص، وفتح اؼبوذل 129ص، 127ص، 1جنجم يف شرح شواىد اؼبغين، الالبيت من الرجز، لرؤبة أو أليب : 1
 1جوشرح اؼبفصل  35ص ،1ج، واالنصاف 46ص، وبال نسبة يف اسرار العربية 63ص ،1ج، والبيت يف شرح التصريح 38ص 1

 .51ص، 1ج، ، وشرح االمشوين26ص، 1ج، وشرح ابن عقيل 45ص، ومغين اللبيب 46ص، 1ج، واوضح اؼبسالك 53ص
 .103ص: اَّد: الكرم، وقيل: الشرف الواسع، وقيل: الكرمي الفعال. الغاية: منتهى كل شيء. فتح اؼبوذل اللغة

 فتين مهرا غاليا.: يقول الشاعر: إن أبا ىذه اؼبرأة وجدىا قد بلغا يف اَّد حد الذروة، فليتها تكون من نصيبنا، حّت وان كلالمعنى
ابن  اؼبقصور. شرحلف كما تقدر يف والنصب واعبر حركة مقدرة على األ حيث عالمة الرفع« إن أباىا وأبا أباىا»: قولو: الشاىد
 .    44ص 1ج 6عقيل 

وضح أ، وبال نسبة يف 31ص، 1ج، والدرر اللوامع، 3ص الشوارد،، وقيد 62ص، 1ج التصريح،البيت من الرجز، لرؤبة يف شرح  :2
 .                                    50ص، 1جوشرح االمشوين،  ،26ص، 1جعقيل، وشرح ابن  ،44ص، 1ج اؼبسالك،

. فما ظلم: يف االصل اعبور  عنو. اقتدى: افتعل من القدوة: عدي: ىو عدي بن حامت الطائي الصحايب اعبليل رضي االلغة
 .100وؾباوزة اغبد، وىنا دبعىن اساء. فتح اؼبوذل، ص 

يف ىذا االقتداء ألنو أتى  أظلمووباكيو يف صفاتو فما  آبو، فمن يشابو اقتدى بابو حامت يف اعبود والكرم: ان عديا المعنى
 .102صبالصواب وأوقع الشيء يف ؿبلو، فتح اؼبوذل، 

 ، حيث اغربت ىاتٌن اللفظتٌن باغبركات الظاىرة. «يشابو أبو»و « بأبو: »: قولوالشاىد
 .7منت االجرومية ص  :3
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فالزيدان مبتدأ وىو مرفوع باأللف وقائمان خربه وىو مرفوع باأللف أيضا والنون بدل من « قائمان
اغبركة والتنوين الذي كان يف اؼبفرد، قال يف الكتاب: )وتكون الزيادة الثانية نونا كأّنا عوض ؼبا منع 

والدليل على قول «. الرجالن»وذلك كقولك:  ،حركتها الكسرةوالتنوين، وىو النون و  اغبركاتمن 
كما   وتسقط لإلضافةتثبت مع الم التعريف كثبات اغبركة  والتنوين أّناسيبويو أّّنا عوض من اغبركة 

 .يسقط التنوين(
 [ نيابة النون عن الضمة] 

ِإَذا اتََّصل ِبِو َضِميُر تـَْثِنيٍة أو َضِميُر  الُمَضارِعِ  (1)[علِ الفِ ]ِفي للرَّفعِ وأمَّا النُّوُن فتُكوُن َعالَمًة قولو: )
 .(2) ( َضِميُر الُمؤنـََثِة الُمَخاطَبةِ  َجْمٍع أو

مرفوع وعالمة رفعو النون ، فيقومان: فعل مضارع «الزيدان يقومان»فأمَّا التثنية فنحو قولك: 
الزيدون ىبرجون »ال يثىن وال هبمع، وأمَّا اعبمع فنحو: لف، عالمة تثنية الفاعل والفعل واأل

، وىبرجون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو النون والواو ضمًن الفاعل، وأمَّا الواحدة «ويذىبون
، فتذىبٌن: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو النون والياء «أنت يا ىنُد تذىبٌن وزبرجٌن»فقولك: 

 ضمًن الواحدة اؼبخاطبة.
 [ مات النصبعال] 

ولكنو  واليا للرفع أرادوا أن يلحقوه بو،  ؼبا أن كان النصب م(3) )وللنَّصِب َخمُس َعالَماٍت(قولو: 
 أضعف منو فزادوا حركة زائدة جربا لضعفو لكي يلحق بو.

 [ مـــواضع الفـتحـة] 
رأيت »(، كقولك: المفردِ فأمَّا الفتحُة: فتكون عالمًة للنصِب في ثالثِة مواضَع في االسِم قولو: )

أمنت »و «رأيت الرجال»كقولك:   وَجمع التكسيرِ ، «لقيت بكرا»، و«أكرمت عمرا»و« زيدا

                                                           
 سقط من )ق(. :1
 .7منت االجرومية ص  :2
: فتكون عالمًة الفتحةُ . فأمَّا ونِ يقول ابن آجروم: )وللَّنصِب طَبُس عالَماٍت: اَلفتحُة، واأللُف، والَكسَرُة، والياُء، وحذُف الن   :3

ضارِِع إذا َدخَل عليِو ناصٌب ودْل يتصْل بآخرِِه شيٌء. وأ
ُ
 األلفُ مَّا للنصِب يف ثالثِة مواضَع يف االسِم اؼبفرِد وصبِع التكسًِن والفعِل اؼب

عالمًة للنَّصِب يف صبِع  فتكونُ  الكسرةُ وما أشبو ذلك. وأمَّا « رأيُت أبَاَك وأَخاكَ »فتكوُن عالمًة للنصِب يف األظباِء اػبمسِة، كبو: 
. وأمَّا  ؤنِث السَّادلِِ

ُ
فتكوُن عالمًة للنصِب يف التثنيِة واعبمِع. وأمَّا حذُف الن وِن فيكوُن عالمًة للنَّصِب يف األفعاِل اػبَمسِة اليتٍّ  الياءُ اؼب

 .8ـ 7 ص ،َرفْـُعَها بِثَُباِت الن وِن(، منت اآلجرومية
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لن : »(1)ذا دخل عليو ناصب كبوإيعين  الذي لْم يتصل بآخرِِه شيٌء، الُمضارِع والِفعل ،«العبيدَ 
( 2) منصوب بلن، فلن يقوم فعل مضارع «بكرلن يذىب »، و«لن ىبرج عمرو»و  ،«يقوم زيد

وعالمة نصبو الفتحة ونصبو لن، وأمَّا إذا اتصل بآخره شيء فيكون عالمة نصبو اغبذف على حسب 
 ما يأيت إن شاء ا .

 [ لف عن الفتحةة األنياب] 
(. (3)[أباك وأخاك] رأيت :وأمَّا األلُف فتكوُن عالمًة للنَّصِب في األسماِء الخمسِة، نحوقولو: )

ضع النيابة، وىو أن ينوب حرف عن حركة واأللف والالم يف األظباء للعهد الذكر، ىذا موضع من موا
، فقل لو رأيت أباك: فعل وفاعل ومفعول بو، واؼبفعول بو «باكأرأيت »فإذا قيل لك ما إعراب 

 منصوب وعالمة نصبو األلف والكاف ضمًن اؼبخاطب.
 [ الفتحة نيابة الكسرة عـن] 

(، ىذا اؼبوضع أيضا فبا نابت فتكوُن عالمًة للنَّصِب في جمِع المؤنِث السَّاِلمِ وأمَّا الكسرُة قولو: ) 
فيو حركة عن حركة، كما نابت فيما ال ينصرف، وصبع اؼبؤنث السادل ما صبع بألف وتاء زائدتٌن، كما 

 «سلماتِ اؼب»ـ، ف(4)﴾اتِ مَ لِ واؼبسْ  ٌنَ مِ اؼبسلِ  نَّ إِ ﴿ تعاذل: ، قال«الزينبات»و« نداتاؽب»تقدم مثل: 
 .ألنو صبع اؼبؤنث السادل ؛عالمة نصبو الكسرةمنصوب و 

 [ نيابة الياء عن الفتحة] 
وال فرق (، ىذا أيضا من مواضع النيابةوأمَّا الياء فتكون عالمًة للنصِب في التثنيِة والجمعِ : )قولو

وقبلها     ع مفتوحة اعبمبٌن التثنية واعبمع إال أن نون التثنية مكسورة وقبلها سكون حي، ونون 
، فالزيدين منصوب وعالمة «ينَ كرمت الزيدِ أو »يف التثنية، « نِ يْ الزيدَ  رأيتُ »قول: تسكون ميت ف

 نصبو الياء.
 
 

 [ نيابة حذف النون عن الفتحة] 
                                                           

 سقطت يف )ج(. :1
 )ج(. سقطت يف :2
 يف )ج( عكست: )أخاك وأباك(. :3
 .35حزاب، اآلية سورة األ: 4
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 (وِن فيكوُن عالمًة للنَّصِب ِفي األفعاِل التي رفُعَها بثَباِت النُّونِ وأمَّا حذُف النُّ قولو: )
 «. يا ىند لن تقومي نتِ أ»، و «الزيدون لن ىبرجوا»، و «الزيدان لن يقوما»كقولك:

: األفعال اليت رفعها بثبات النون طبس وأصوؽبن ثالثة: األول أنتما تذىبان وتقومان زيادة بيان
وزبرجان، ولو فرع واحد وىو الزيدان يقومان ويذىبان، والثاين ضمًن صبع اؼبخاطبٌن وىو أنتم تقومون 

 «والزيدون ىبرجون و يذىبون»لك: ب كقو ائالغ(1)جون وتذىبون، ولو فرع واحد وىو ضمًن صبعوزبر 
 (2)بٌنزبرجٌن وتذى أنت يا ىندُ »كبو:  ،وليس لو فرع لضعفو ،والثالث ضمًن الواحدة اؼبخاطبة

 «.وتقومٌن
 [ مات الخفضالع] 

 عالمة األوذل أصل وىي الكسرة، ال(3) (ولِلخْفِض َثالُث َعالَماٍت: الكسرُة والياُء والفتحةُ قولو: )
للخفض ثالث عالمات، ألنو  الثالثة حركة نابت عن حركة، وكانوالثانية حرف ناب عن حركة، و 

أضعف من النصب، ولو جعل لو أربع عالمات لكان يساوي النصب ألن النصب طبس عالمات 
وىو  ،عليو مزية للنصبوىو خفيف وللخفض أربع عالمات وىو ثقيل، فكانا متعادلٌن فلم تكن 

  /أ [2] منو رتبة فنقص عالمة لنقصانو. أحط
 [ رةسكمواضع ال] 

وفي  ي االْسِم الٌمْفَرِد الُمْنصرفِ فأمَّا الكسرُة فتكوُن عالمًة للخفِض في ثالثِة مواضَع: فقولو: )
 (.جمُع التكسيِر الُمنَصرف، وفي جمع المؤنث السالم

« كتاب»و« مسجد»و« رجل»و« عمرو»و «زيد»و «كرجل» المْنصرفِ في االسِم الُمفرِد  :قولو 
 .خره التنوينآاؼبنصرف: ىو الذي يدخل  «.ضبار»و« دار»و

يأيت إن شاء ا  حسبما« ُعَمر»و « أضبد»احرتز بو من غًن اؼبنصرف مثل:  المنصرف :وقولو
 تعاذل.

                                                           
 يف )ج(: صباعة. :1
 «.تذىبٌن وزبرجٌن»يف )ج( عكست : 2
فتكوُن عالمًة للخفِض يف ثالثِة مواضَع:  الكسرةُ يقول ابن آجروم: )ولِلخْفِض َثالُث َعالَماٍت: الكسرُة، والياُء، والفتحُة. فأمَّا  :3

 
ُ
نَصرف، وصبع اؼبؤنث السادل. وأمَّا يف االسِم اؼب

ُ
ْنصِرِف، وصبُع التكسًِن اؼب

ُ
فتكوُن عالمًة للخفِض يف ثالثِة مواِضَع يف  اليَّاءُ فَرِد اؼب

 .8جرومية ص منت اآل  .السِم الذي ال يَنصِرف(فتكوُن َعالمًة للَخفِض يف ا الفتحةُ ، وأمَّا اػبَمسِة ويف التثنيِة واعبمعِ  األظباءِ 
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واحرتز بو من كبو: « جبال»و« صبال» و« زيود» و « رجال: »مثل الُمنَصرفوجمُع التكسيِر  
 وىو تفرق أجزائها. ،، وظبي مكسرا تشبيها بتكسًن اآلنية«مساجد»

 السادللخفض يف صبع اؼبؤنث لمة يضا عالأيعين: وتكون الكسرة  السالم، جمع المؤنثقولو ويف 
من  (1)، وكان االحرتاز بالزيادة«صاغبات»و « مؤمنات»و « مسلمات» و« زينبات»و « كهندات»

لكن ربركت الواو وانفتح ما قبلها  «َوةضَ قُ »األلف منقلبة عن أصل وكان األصل  ألن ،«ضاةقُ » ألف 
 ألن اؼبفرد بيت. ؛أصل «أبيات»وكذلك التاء يف  ،فقلب ألف

 [ نيابة الياء عن الكسـرة] 
(. كقولك: الَخمسةِ َمواضَع: ِفي األسماِء  للخفِض ِفي ثالثةِ  وأمَّا اليَّاُء فتكوُن عالمةً قولو: )

، فمررت بأخيك صبلة مركبة من فعل «نظرت إرل فيك»و« عجبت من أبيك»و« ُت بِأِخيكَ َمرر »
يف تثنية األظباء، كقولك:  وتكون اليَّاء عالمة للخفض :وفي الَتثِنيةِ وفاعل وؾبرور ومضاف إليو، قولو 

 «بِالزَّيديَن أصبعٌن (2)َمررتُ »: تقول الَجمع، وكذلك «دخلت إذل العمرْينِ »و« بالزيدْينِ  مررت»
 «.همبالعابديَن كلٍّ »و

 [ نيابة الفتحة عن الكسـرة] 
 .)وأمَّا الفتحُة فتُكوُن َعالَمًة للَخفِض ِفي االسِم الذي ال يَنصِرف(قولو: 

ىو الذي ال يدخلو اعبر بالكسرة وال التنوين لعلتٌن من العلل التسع،   (3)]واالسم الذي ال ينصرف[
 :والصفة كبو «زَُفر»و« كُعَمر»لعدل والتعريف ا ي:واحدة تقوم مقامها، والعلل التسع ى علة أو
، والرتكيب  «إبراىيم»و« كإسحاق»والعجمة:  ،«مكة»و« كحمزة»أشهل، والتأنيث و « أضبر»
، واعبمع الذي ال نظًن «يشكر»و«  يزيد»و« كأضبد»، ووزن الفعل: «رام ىرمز»و« حضرموت»كـ

، وزيادة األلف والنونك  حادلو يف اآل « سكران»و« كسعدان» مساجد ودنانًن ودوابَّ وشوابَّ
 .«عطشان»و
أو فبدودة « كحبلى»صورة والذي يقوم مقام العلتٌن ألف التأنيث سواء كانت مق  
 :تقول« كأضبد»ف أنو غًن منصرف فبا تقدم فتعر  ، فإذا اجتمع لك يف االسم ثنتان«كحمراء»

                                                           
 (.)ق سقطت من :1
 (.سقطت يف )ج :2
 سقطت يف )ق(. :3
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ار وؾبرور، واَّرور ـبفوض وعالمة خفضو الفتحة؛ ألنو غًن منصرف ، فبأضبد ج«مررت بأضبد»
 ومنعو من الصرف العلمية والوزن. 

وإذا أدخلت األلف والالم على ما ال ينصرف أو أضفتو ُجرَّ بالكسرة وال يسمى منصرفا عند 
يف (2)وقال ابن عصفور (1) ف(اال ينصرِ مَ  الفتحةِ بِ  رَّ أكثر النحاة، وؽبذا قال ابن مالك يف األلفية: )وجُ 

خره آوال ىبفض، ويسمى غًن اؼبنصرف ألن اؼبنصرف ىو الذي  ن)وأعين بو  كل اسم  ال ينو مقربو: 
ن يسمى أحرف، وأعين بذلك التنوين فلما دل يكن يف آخره تنوين ظبي غًن اؼبنصرف،  ولذلك ينبغي 

ض بذلك منجرا وال يسمى مث خف دخلت عليو األلف والالم أو أضيف االسم الذي ال ينصرف إذا
 انتهى.(3) منصرفا، ألنو ليس فيو منصرف قبل دخول األلف والالم واإلضافة وال بعد دخوؽبا(

ن ما قالو الفارسي يف اإليضاح: )وإذا دخلت األلف والالم على ما ال وىذا كأنو مضمّ   
ألن ىذا   (5)«ناىيمِ بإبرا»و « القوم بأضبدِ »، «مررت باألضبدِ »اقبر كقولك: (  4)ينصرف أو أضيف

 التنوين( انتهى. (6) موضع قد أمن فيو ]من[
 [ عالمات الجزم] 

)وللَجزِم َعالَمَتاِن السُّكوُن والَحْذُف، فأمَّا السُُّكوُن فَيُكوُن َعالَمًة للجْزِم ِفي الِفْعِل وقولو: 
  :تعاذلومن يقم اقم معو، قال « دل ىبرج»و « دل يقم». كقولك (7) الُمَضارِِع الصَِّحيِح اآلِخِر(

 .  (9)﴾ن آيةٍ مِ  خْ نسَ ا نَ ال: ﴿ مَ ، وقَ ( 8)ه ﴾رَ ا يَـ ًنً خَ  رةٍ ذَ  ثقالَ ل مِ عمَ ن يَ مَ ﴿ فَ 
 [ موضعا الحذف] 

                                                           
 .10ص، 2002، 1طمنت ألفية ابن مالك، مؤسسة الرسالة، بًنوت،  :1
ابن عصفور ىو علي بن مؤمن بن ؿبمد بن علي اغبضرمي اإلشبيلي، حامل لواء العربية يف زمانو، من مصنفاتو اؼبقرب، وثالثة  :2

 .210ص/ 2ج شروح على اعبمل، تويف سنة تسع وستٌن وستمائة. بغية الوعاة،
 .52، ص 1ج(، ىـ669اؼبقرب البن عصفور) :3
 يف )ج(: أضيفت. :4
 .يف )ج(: بإبراىيم: 5
 سقطت يف )ج(.: 6
: )وللجزم عالمتان السكون و اغبذف ، فأما السكون فيكون عالمة للجزم يف الفعل اؼبضارع  الصحيح اآلخر جرومآيقول ابن  :7

 .  9صجرومية يف الفعل اؼبضارع اؼبعتل اآلخر (، منت اآلاآلخر ، وأما اغبذف فيكون عالمة للجزم 
 . 7سورة الزلزلة ، اآلية : : 8
  .106قرة ، اآلية: سورة الب: 9
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ن أل  ظبي معتال(، أمَّا الَحْذُف فَيُكوُن َعالَمًة للَجْزِم ِفي الِفْعِل الُمَضارِِع الُمعَتِل اآلِخرِ قولو: )
  «يغززيد دل يدع ودل »الياء واأللف، فأما الواو فنحو آخره حرف علة، وحروف العلة ثالثة: الواو و 

، وأما فعل مضارع وعالمة جزمو حذف الواو،  فيدع ويغز ؾبزوم؛ ألنو (1)﴾ويَ ادِ نَ  ليدعُ قال تعاذل: ﴿ فَ 
، وعالمة (2)ك ﴾ب  ا رَ لينَ عَ  يقضِ لِ تعاذل : ﴿، قال «دل يقض ودل يبض زيد دل  يرم و »: وأما الياء فنحو 

، قال سبحانو «دل يغش» و« دل يسع»و « دل ىبش»ما األلف كبو: أوعالمة اعبزم حذف الياء، و 
، ويف األفعال اليت رفعها (4)﴾ينَ الذِ  شَ يخْ ولْ ، وقال جل من قائل: ﴿ (3)﴾ ال اَ إِ  شَ  ىبَ وتعاذل: ﴿ دلَ 

الزَّيدان » ، و«أنتما دل تذىبا ودل زبرجا»كبو  ،يكون حذف النون عالمة جزم رفعها بثبات النون اليت
  .« ودل ىبرجوا ،دل يذىبوا ،دل ىبرجان

جتمع ، وقد تقدم أن حذفها يكون أيضا عالمة للنصب وقد ا«يا ىند دل زبرجي تذىيب أنت»و
 فاألول ؾبزوم والثاين منصوب.، (5)﴾والُ فعَ ن تَ وا ولَ لُ فعَ  تَ ن دلَّ فَإِ النوعان يف قولو تعاذل: ﴿

 (6)فصل المعربات
وإعرابو على ما تقدم يف الباب من األوجو  ،اغباجز بٌن الشيئٌن لتخالف ما ىو الفصل:         

 وَلمَّا بٌّن  )وفِ رُ بالحُ  بُ رَ عْ يُـ  مٌ سْ قِ و  اتِ كَ رَ الحَ بِ  بُ رَ عْ يُـ  مٌ سْ ان: قِ مَ سْ قِ  اتُ بَ رَ عْ )المُ  الثالثة قولو:
 ألّنا األصل.  تفصيل، وابتدأ دبا يعرب باغبركاتسبق على اعبملة بيَّنو ىنا على ال عراب فيمااإل

وقسم تكون فيو نائبة عن  ،واإلعراب باغبركات على قسمٌن: قسم تكون اغبركة فيو أصال
، ما «رىط»و «قوم»و «رجال» «يدز »اغبركة واليت تكون فيو أصال األظباء اؼبذكورة اؼبنصرفة وكبو: 

واغبروف مثل  لذي ال ينصرف وصبع اؼبؤنث السادلاغبركة فيو نائبة عن حركة يف االسم اتكون 
 .اغبركات أصل كالواو يف األظباء وصبع اؼبذكر السادل ونائبة عن أصل كاأللف يف التثنية

                                                           
 . 17سورة العلق، اآلية:  :1
 . 77سورة الزخرف، اآلية : : 2
 .18سورة الرباءة، اآلية: : 3
 .9سورة النساء، اآلية: : 4
 .24سورة البقرة، اآلية:  :5
أشياء االسم ركات أربعة فالذي يعرب باغب .عربات قسمان: قسم يعرب باغبركات، وقسم يعرب باغبروف: اؼبل ابن آجروماق: 6

 تحة، والفعل اؼبضارع الذي دل يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفع التكسًن، وصبع اؼبؤنث السادل، وصباؼبفرد
الذي ال ينصرف  واالسم: صبع اؼبؤنث السادل ينصب بالكسرة وزبفض بالكسرة، وذبزم بالسكون، وجرج عن ذلك ثالثة أشياء

 .10 -9ص جرومية منت اآل .عتل اآلخر هبزم وبذف آخرهارع اؼبىبفض بالفتحة، والفعل اؼبض
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 [المعــرب بالحركات ] 
 «فرس»، «وعمر »و ،«كزيد»: (درَ فْ المُ  مُ االسْ  اع،وَ نْـ ة أَ عَ بَـ رْ ات أَ كَ رَ الحَ بِ  بُ رَ عْ ي يُـ فالذَّ )قولو: 

 «كمسلمات»م: الِ ث السَّ نَّ ؤَ المُ  عُ مْ جَ وَ  «ىنود»، و«زيود»، «كرجال»ير:سِ كْ التَّ  عُ مْ جَ وَ  «دار»و
« يفعل»و، «يقوم»كـ هرِ آخِ ل بِ صِ تَّ م يَـ ي لَ الذِ  عُ ارِ ضَ المُ  لُ عْ الفِ وَ  ،«عابدات»و ،«صاغبات»و
 «.ىبرج»و

سواء كانت الكلمة اسم أو  (ةرَ سْ الكَ بِ  ضُ فَ خْ تُ وَ  ،ةِ حَ تْ الفَ بِ  بُ صَ نْ تُـ وَ  ةِ مَّ الضَّ بِ  عُ فَ رْ تُـ  اهَ لُّ كُ وَ )قولو: 
قولو: وخرج عن ذلك  ،يعين األفعال ونكُ السُّ بِ  مُ زَ جْ تُ وَ يعين األظباء  ةرَ سْ الكَ بِ  ضفَ خْ تُ وَ فعل، قولو: 

لكن نصب بالكسرة لئال يلتبس باؼبفرد. قال  ة،رَ سْ الكَ بِ  بُ صْ نَ يُـ  مِ الِ ث السَّ نّ ؤَ مُ  عْ مْ جَ  أشياء ثالثة
 «.أخواتٍ » «كأبياتٍ »االلتباس باعبمع  أو )1 (ك﴾اجِ زوَ اَت أَ رضَ ي مَ غِ بتَ ﴿تَ  تعاذل:

وكان األصل أن ىبفض بالكسرة؛ ألنو أشبو ما  ،(ةِ حَ تْ الفَ بِ  ضَ فِ خُ  فُ رِ صَ نْ  يَـ ي اَل ذِ الَّ  مُ االسْ ) :قولو 
قال تعاذل:  «جَ رَ أخْ »كـ« دضبَ أَ »و ،«دقعُ يَ »كـ« ركُ شْ فيَ »ال يدخلو كسر ظاىر وىو الفعل اؼبضارع 

  .من الصرف الوزُن والصفة نع أحسنَ ، ومَ )2( ا﴾نهَ مِ  سنَ أحَ وا بَ ي  حَ ﴿فَ 
ساكنا وعامل  ؼبّا أن كان آخر الفعل (،هآخرِ  فِ ذْ حَ بِ  مَ زِ جُ  راآلخِ  لُّ تَ عْ ع المُ ارِ ضَ المُ  لُ عْ الفِ وَ ) :قولو

الساكنٌن؛ ألن  /ب[2]خر اللتقاء حذف اآلفاعبزم طالبا لتسكٌن اآلخر اجتمع ساكنان تقديرا 
 عسدل ي»، و«رم بكردل ي»و «دل يدع»و، «دل يغز زيد»العرب ال ذبمع بٌن ساكنٌن كقولك: 

 .«خالد
 [المعــربات بالحروف ] 

 االسموىي وضع  ،بدأ بالتثنية؛ ألّنا أخف (ثنيةالتَّ  :اعوَ نْـ أَ  ةُ عَ بَـ رْ أَ  وفِ رُ بالحُ  بُ رَ عْ يُـ  يذِ والَّ : )قولو
جاء » كقولك: ره رفعا والياء والنون نصبا وجراالقابل عالمة اثنٌن بزيادة األلف والنون يف آخ

ىو ما زيد و  (مالِ السَّ  رِ كَّ ذَ المُ  عمْ جَ وَ ) :قولو .«مررت باػبالدين » و، «رأيت العمرين »و « الزيدان
مررت » ،«أكرمت العمرين»و «الزيدونجاء »وياء ونون نصبا وجرا كقولك  يف آخره واو ونون رفعا

  .«بالصاغبٌن

                                                           
 .1 :اآلية ،: سورة التحرمي1
 .86: اآليةالنساء، : سورة 2
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 «يفعالن»وىي  (ةُ سَ مْ الخَ  الُ عَ فْـ األَ وَ ) .خلإوىي أبوك وأخوك  (ةُ سَ مْ الخَ  اءُ مَ سْ األَ وَ ) :قولو
  عبماعة و الياء الواحدة اؼبخاطبةإخل، وىي كل فعل اتصل بو ألف اثنٌن أو واو ا «..تفعالن»و

  .«يا ىنُد تركبٌن نتِ أ»و  «العمرون ىبرجون»و« لزيدان يذىبانا»كقولك: 
 األصلوكان  ،«البكرَان»و« الرجاَلن» «الزيَدانجاء » :كقولك  (فِ لِ األَ بِ  عُ فَ رْ تُـ فَـ  ةَ يَ نِ ثْ التَّ  امَّ أَ فَ ) :قولو

 لاللتباس.مث بعد ذلك نابت األلف عن الواو ها يف الرفع الضمة لكن الواو نابت عن
لنصب الفتحة لكن ضبلت األلف عليها مث بعد ذلك لاألصل  كان  (اءاليَ بِ  ضُ فَ خْ تُ وَ  بُ صَ نْ تُـ وَ ) :قولو 

  .ضبلت الياء على األلف فنصب وجر
 «االزيدون جاء»كقولك:  (اءِ اليَ بِ  ضُ فَ خْ يُ ون وَ نُ وَ  اولوَ ابِ  عُ فَ رْ يُـ فَـ لم اِ السَّ  رِ كَّ ذَ المُ  عُ مْ جَ  امَّ أَ وَ ) :قولو

 .«مررت بالصاغبٌن»و «رأيت العمرين»و
جاء »كقولك  (ءِ ايَ البِ  ضُ فَ خْ تُ وَ  فِ لِ األَ بِ  بُ صَ نْ تُـ  وَ  اوالوَ بِ  عُ فَ رْ تُـ فَـ  ةَ سَ مْ الخَ  اءُ مَ سْ ا األَ مَّ أَ وَ ) :قولو 

 ىذا اؼبعىنن وم «دخلت إذل أبيك»و ،«بأخيكمررت »، و«أباك خوك وأرأيت »و «أبوك أخوك و
  :(1)القربة ألبيو فقال توصبيان العرب حٌن غلببعض خطاب 

 .(2) ايا أبت أدرك فاىا قد غلبين فوىا ال طاقة رل بفيه
َعاُل الَخْمَسةُ )قولو  زيدان ال» كقولك: (فُترَفُع بِالَواو َوالنُّون وتُنَصُب وُتجَزُم ِبَحْذِف النُّون وأّما اأَلفـْ

، «لزيـدون لـن يـذىبواا»و «يـذىبون الزيـدون»و ،«ىبرجـاالبكـران دل » ،«يـذىباالعمران لن »و «يقومان
أنـت يـا زينـب دل »و ،«لـن زبرجـي ددعـ يـا نـتِ أ»، و«يا ىنـد تقـومٌن نتِ أ»و ،«دل ىبرجوا العمرون»و

 «.تذىيب
 
 
 
 

                                                           
 (.)ج سقطت يف: 1
 اػبمسة.ألنو من األظباء  ؛ةوعالمة رفعو الواو نيابة عن الضمفاعل مرفوع  فوىا:ىذه يف حالة الرفع كلمة  فوىا:قد غلبين  :2

طاقة رل بفيها. فسمعو  فاىا، ال كغلبين فوىا، أدر  وقد صبع شاّب أعرايّب صغًن ذلك بقولو: أي أبت، حالة اعبر. يف بفيها:
 .بالياءاألصمعي، فقال: تا لقد أدرك ىذا الّشاُب العربية يف ثالث: رفعا بالواو، ونصبا باأللف، وجرّا 
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 (1)باب األفعال
 (2)"اضرب"(، َضَرَب، وَيضِربُ  ، وأمر، نحو:وُمضارعٌ  ،: ماضٍ ةُ ثَ اَل األفعاُل ثَ )

قد ضرب وخرج  :كبو ،ىذه األفعال ال رابع ؽبا فاؼباضي ما وقع وانقطع وحسن معو قد أو أمس 
أمس واؼبضارع صاحل للحال واالستقبال، فإذا دخلت عليو أداة من أدوات االستقبال زبلص لو  

ولو أوالساعة وتعٌن اؼبضارع ان يكون  كالسٌن أو سوف أو أداة من أدوات اغبال اختص بو كاغبٌن 
 بذلك لشبهو باالسم يف كثًن من األحوال و ُّذا احدى الزوائد األربع واؼبضارع ىو اؼبشابو وعرّب 

: ركات والسكنات وعدد اغبروف كقولكأعرب منها اإلُّام والتخصيص ومنها أنو جار عليو يف اغب
 «ذىنب »مر معناه وغباق النون لو كقولك: ويبيز فعل األ« زيد ضارب»زيد يضرب فيشبو قولك: »
 «.ال تضربن»و

ذا كان فاعلو مفردا مذكرا غالبا وكان حقو إعلم أيعين وا  ا(،دَ بَ أَ  رِ خِ اآل وحُ تُ فْ ي مَ اضِ المَ فَ قولو :)    
ن يقع أىو و  ألنو األصل لكن بين على حركة للمزية اليت لو على فعل األمر ؛أن يبىن على السكون

 ألّنا أخف اغبركات. ؛فتحة وكانت اغبركة ؛وحاال واألمر ليس كذلك صفة وصلة
أزيل وىو  ارع ويقدر دخول اعبازم عليو ولكنألنو مقتطع من اؼبض؛ (3) (ادَ بَ أَ وم وَ زُ جْ مَ  رُ مْ األَ وَ : )قولو

  .«سعا»و «ادع»و ،«اضرب» كقولك:ساكن اآلخر يف الصحيح وؿبذوف يف اؼبعتل  
ظبيت زوائد  (تُ يْ نَـ أَ  :كَ لِ وْ ا قَـ هَ عُ مَ جْ ع يَ بَ رْ األَ  دِ ئِ اوَ ى الزَّ دَ حْ إو ِ لِ وَ أَ ي ت فِ انَ ا كَ مَ  عُ ارِ ضَ المُ وَ ) :قولو   

نيت بتقدمي اؽبمزة دبعىن أ :ويقال ،ر يف علم التصريفر كون أصال يف اؼبضارع حسبما ىو مقال ت ألّنا
 واألوذل تقدمي اؽبمزة ،على الياء بتقدمي التاء ،: نأيتويقال بعدت،ونأيت بتقدمي النون دبعىن  ،أدركت

واؽبمزة يف كل ما ذكر  ،عرض وكبو ذلكأضرب و أذىب و أخرج و أأقوم و  :ن اؼبتكلم وحده كقولكأل
وؽبذا  ،ول الكالم كثًنةأوىي بنية صحيحة وزيادهتا  ،خرج بقي خرجأزلتها مثال من أذا إألنك  ة؛زائد

                                                           
دا واألمر بأخر أمر، كبو: ضرب، ويضرب، واضرب. فاؼباضي مفتوح اآلو ، مضارعو ، ن آجروم: )األفعال ثالثة: ماضيقول اب :1

 (حّت يدخل عليو ناصب أو جازم بدا،أربعة اليت هبمعها أنيت وىو مرفوع ما كان من اولو احدى الزوائد األ ، واؼبضارعؾبزوم أبدا
 .11-10 جرومية صمنت اآل

 ، أمر.ماضي، مضارع اضرب.يضرب،  ضرب، يف )ق( ضرب،ايف )ج( ضرب يضرب ضربا  و  :2
. غًن مبين بل ؾبزوم بالم األمر اؼبقدرةنو إ: يونكوفال وقالبين، مفقال البصريون بأنو  األمر،ختلف البصريون والكوفيون يف بناء : ا3

ارع حذفت الالم زبفيفا مث التاء ػبوف التباس األمر حينئذ باؼبض لتضرب،ألنو مقتطع عندىم من اؼبضارع فأصل اضرب عندىم 
 .78ص ، على الدرة البهية نظم اآلجرومية رب الربيةاضرب. يراجع فتح  فصار:حالة الوقف مث أتى ُّمزة وصل 
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قي رضي ا عنو كثًنا ما يردد علينا أّن اؽبمزة ال بركتنا سيدي أبو اغبسن القرباكان شيخنا و اؼبعىن  
  .أو تصريف اقتثبت أول الكلمة إال بدليل من اشتق

ء فللغائب مطلقا وأّما اليا .نفسو كنحن نقوم ونذىب ونركباؼبعظم أما النون فللمتكلم ومعو غًنه أو 
 «اؽبندات يذىنب»و «ونالزيدون ىبرج»، و«الزيدان يذىبان»و، «زيد يقوم»سواء كان مفردا 

 . «ىبرجن»و
ىنُد يا أنت »و، «أنت تذىُب يا بكر»و ،ُ«زيدتقوم يا  أنت»: لتاء فللمخاطب مطلقا كقولكوأما ا

  .«اؽبندان تذىبان»، «ىند تقوم»، و «تذىبٌنَ 
ذىب اققٌن من النحاة أن الفعل م (،وىو مرفوٌع أبدا، حتى يدُخَل عليو ناِصٌب أو جازِم) :قولو

 األفعال اؼبضارع ترفع :قال الفارسي يف االيضاح (1)اؼبضارع ارتفع لوقوعو موقع االسم
ىذا »و «مررت برجل يقوم»فعل مرتفع ُّذا الوصف ومثل ذلك  بوقوعها موقع األظباء فال يكون 

كان : »منصوب يف قولك االسم، فًنتفع يقوُم ألنو وقع يف موقع «رأيت رجال يقوم »، «رجل يقوم
 ، انتهى.«قائمازيد 

 [نواصب المضارع  ]
زيد عجبت من أن يقوم  :ألّنا أم الباب فتقول ؛بدأ بأنْ  :وىي أنْ ، (2)(فالنَّواصُب َعَشَرة: ) قولو

لن  » :اؼبستقبل، كقولكلنفي  ولن .(3)ا﴾انبُ حدَ إِ  لَّ ضِ تَ  نْ أَ : ﴿قال تعاذل و،ن ىبرج عمر أوكرىت 
  .(4)﴾اهَ ومُ غبُ  اَ  نالَ يَ  :﴿ لنْ قال تعاذل ،«يذىب بكرىبرج ولن 

                                                           
1

، كانت تلك األظباء مرفوعة أو ـبفوضة أو منصوبة ، فمّت كان الفعل ال الفعل يرتفع دبوقعو موقع األظباءقال ابن السراج : :  
ر كر ينظب، وكذلك عمرو ويقول و وذلك قولك: يقوم زيد ويقعد عمرو، وكذلك عمرو، وز ان يقع موقعو اسم دل هبز رفعوهب

زيد يفعل   :: يقوم زيد جاز ان ذبعل زيدا موضع يقوم فتقولنك اذا قلتأأاّل ترى  ،ل ذاكو ومررت برجل يقوم ورأيت رجال يق
: زيد أخوك فمّت وقع الفعل اؼبضارع يف تألنو وقع موقع أخوك إذا قل ؛كذا، وكذلك اذا قلت عمرو ينطلق فإمبا ارتفع ينطلق

ز ان ترفعو ألنو ال هبوز ان تقول: دل زيد فافهم وال هبو  ،و األظباء فال هبوز رفعو، وذلك كبو قولك: دل يقم زيدموضع ال تقع في
و فاؼبعىن الذي رفعت ب األظباء،ىو ؼبوقعو موقع  افإمبّ منو ؼبشاُّة األظباء فأما الرفع خاصة  أعربما  أعرب. واعلم ان الفعل امبا ىذا

 .2/146ج ،ت بو. أنظر األصول يف النحوغًن اؼبعىن الذي أعرب
 
 .(أويقول ابن آجروم: ) النواصب عشرة، وىي أن، ولن، إذن، وكي، والم كي، والم اعبحود، وحّت واعبواب بالفاء، والواو و : 2

 .11منت اآلجرومية 
 .282 :، اآليوورة البقرةس :3
 .37 :، اآليةاغبج سورة :4
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 أحسنَ  نك وإذحبَّ أ نإذ» :فتقول «أكرمك انأ»ن تكون جوابا كقولك: أفشرط عملها ْن ذَ إِ  امَّ أَ وَ 
 .«إليك

قال  ،«جئتك لتقضيين حقي»كقولك:   يْ كَ   مُ والَ  .«بك أو كي انتفعَ  جئتك كي أقرأَ »كقولك:   يْ كَ و
ما  »و ،«ما كان زيد ليقوم»كقولك: ود حُ الجُ  ماَل و . (1)م﴾ليكُ ا عَ يدً هِ شَ  سولُ الرَّ  :﴿ لِيُكونَ تعاذل

ن أوالفرق بٌن الم كي والم اعبحود  (2)﴾ٌنَ نِ اؼبؤمِ  رَ يذَ لِ  اُ  انَ ا كَ ﴿مَ  تعاذل:قال  ،«كان ليذىب بكر
 .الم اعبحود تأيت بعد النفي

م هُ أتيَـ  تَ ّتَّ ﴿حَ  :قال تعاذل «اؼبدينة دخلَ أسرت حّت »كقولك:  (3)عضِ اموَ الَ  ضِ عْ ي بَـ فِ  ىتَّ حَ و
 (4)﴾ ةُ نَ يّـ البَـ 
ى لَ عَ  او رُ فتَـ ال تَ قال تعاذل:﴿ «خالدٌ  ال تشتم زيدا فيغضبَ »و «إليك ين فأحسنَ زر » اءالفَ اب بِ وَ الجَ وَ 

 .(5)م﴾كُ يسحتَ ا فَ بً ذِ كَ ا ِ 
 :تهيت عن اعبمع بينهما وعليو قولوإذا ان «ال تأكل السمك وتشرب اللنب» :كقولك  اوالوَ وَ 

 (6)فوفالش   سِ ْـ بـلُ  نْ إرل مِ  أحب             يِن ـــــــــــــــيْ عَ ر ـــــــــــــــــــــــــــوتـقة اءَ ــــــــــبَ عَ بس للُ     
 :ومنو قول الشاعر ،كقولك جئتك أو تقضيين حقيأو و 

 (7)راـان بقيصـا الحقأنَّ  /أ[3]وأيقن         صاحيب ؼبّا رأى الدرب دونو  ىبك                

                                                           
 .78 :، اآليةسورة اغبج :1
 .179 :سورة آل عمران، اآلية :2
 (.)ج سقطت يف :3
 .1 :سورة البيّنة، اآلية :4
 .61 :، اآليةسورة طو: 5
 ، والدرر اللوامع244ص، 2ج التصريح،يف شرح يسون الكلبية زوج معاوية بن أيب سفيان رضي ا عنو، ، ؼبوافرالبيت من ال: 6
 .                                    267ص، 1ج، مغين اللبيبو  ،503ص، 8ج، خزانة األدبو  ،192ص، 4ج اؼبسالك،وضح وأ، 90ص، 4ج

 .الشفوف: الثياب الرقيقة، تقر عيين: تسكن نفسي وتسرتيح: اللغة
 .الراحة واالنشراحلبس عباءة بدوية خشنة مع راحة با، أحب إرل من اللباس الرقيق الشفاف مع عدم : المعنى
 . حيث نصب الفعل تقر بأن مضمرة بعد الواو« تقرَّ : »اقوؽب: الشاىد

يف ، على بين أسد ليستعديو-الروم  ملك-يف مسًنه إذل قيصر  اسطحبومريء القيس، يقوؽبما لعمرو بن قميئة حٌن البيتان ال: 7
وشرح  ،26ص 1جعقيل، وشرح ابن  ،441ص، 8ج وخزانة األدب،، 22ص، 7ج، وشرح اؼبفصل، 427ص، 1ج الكتاب،

 .                                    295ص، 3جاالمشوين، 
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 ذراـفنع  وتـو مبأكا ـاول ملكب    ا       ك إمبك عينال تبلو  فقلت
وقسم هبوز فيو األمران معا  ،وقسم هبب إضماره ،: قسم هبب إظهارهبيان النصب على ثالثة أقسام

صب الواقع بعد فيو اإلضمار فالنا ما هبب ماوأ ،«نإذ»و ،«حّت»، و«فلن»فأما ما هبب إظهاره 
  .هبوز فيو اإلظهار واإلضمار القسمٌنذين  الثمانية وما عداالفاء يف األجوبة 

م رِ كْ  تُ الَّ ىَ »كبو: التخصيص، و  «ساعة تنزل عندنا فتصيبَ  أال»كبو:  ،رضعوأّما األجوبة فال
قال ، «فأعطيكأتين تَ  امَ »والنفي ، «؟لمَ كَ تَ يَ فَـ  ابِ البَ بِ  نْ مَ »، واالستفهام كبو: «َفُأْحِسَن إليكا دً يْ زَ 

ايتيين »كبو:  واألمر(1)﴾ فـََتْطُرَدُىمْ ﴿ :﴾ مث قال َما َعليَك ِمن ِحساُِّْم ِمْن َشيءٍ  ﴿ تعاذل:
           «منو ماال فأنفقَ   رلليت »كبو  ،والتمين« العدو فيفرحَ  اال تشتم عمر »والنهي كبو: « كفأكرمَ 

 .«صاغبا  فنعملَ  يطولُ  العمرَ  لعل»كبو:  ،الرتجيو 
 [ جوازم المضارع ]

عليها  تأصلها دل زيد اوَلمَّ  .«ىبرجدل » ،«يقمدل » كقولك: مْ لَ  :وىي (2) ر(شَ ة عَ يَ انِ مَ م ثَ وازِ الجَ )وَ 
 (3)﴾منكُ وا مِ اىدُ جَ  ينَ الذِ  اُ  مِ علَ ا يَ مَّ ولَ ل تعاذل: ﴿قا ،«يقم زيد اوؼب جئتك»: ما واأللف كقولك

 : ومنها قولو ،ون للظرفية دبعىن حٌنوتك
 (4)لُ ــاغبُبَـيَّا َنظَرٌة قـَبَ  ـنِ ِمـْن َعْن يَبِي      م       ـال ُِّ ـُقلُت للرَّكِب َلمَّا َأْن عَ ـفَ 

                                                                                                                                                                                     

بإضمار )أن( ألنو دل يرد يف البيت معىن العطف وإمبا أراد أنو وباول طلب « مبوت»والشاىد يف البيت الثاين: نصب : الشاىد
 . فيعذره الناس اؼبلك إال أن يبوت

 .52 :اآلية األنعام،سورة  :1
ومهما  ، منمر والدعاء وال يف النهي والدعاء، وإن وما وؼبا وأدل أؼبا والم األ: )دل: اعبوازم شبانية عشر وىياين آجروم : يقول2

 (.حيثما وكيفما وإذا يف الشعر خاصة، أّّن و وإذما، وأّي ومّت و أيّان، وأين
 .142اآلية : عمران،سورة آل  :3
، 255ص، وبال نسبة يف أسرار العربية 41ص، 8ج ، وشـرح اؼبفصل،504صالبيت من البسيط، للقطامي يف أدب الكاتب،  :4

 .195ص، 1ج، واؼبقرب، 306ص، وضرائر الشعر البن عصفور، 243صواعبىن الداين، 
مها نظر، يقال رأيت قبل: نظرة دل يتقد : اغبُبَـيَّا: موضع بالشام، وىو من األظباء اليت جاءت مصغرة وال تكبًن فيها. نظرةاللغة

أي دل يره أحد قبلي. الركب: صبع راكب عند األخفش، وىو عند سيبويو اسم صبع وليس جبمع. عال ُّم: أي  ،اؽبالل قبالً 
 .58صجعلهم يعلون.  اغبلل يف شرح أبيات اعبمل، 

 .إّن الديار قد بدت، وأنا أول من رأى ذلك : يقول: قلت لرفاقي ؼبا ارتفعنا من جانب اغبَُبياالمعنى
 . ظرٌف دبعىن حٌن كما قال الشارح« َلمَّا» على أنَّ  اشاىدجاء ، «َلمَّا أن عال» : قولو:الشاىد
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فعل  :وتر، (2)﴾رَ  تَـ ﴿أدلَ و، (1)ح ﴾شرَ  نَ دلَ ﴿ أَ  تعاذل:ىي دل لكن زيدت عليها اؽبمزة قال  وأََلم
لكن ربركت الياء وما  «َتعلمُ »على وزن  «ترأيُ » :صلوأو  ،خرمضارع ؾبزوم وعالمة جزمو حذف اآل
ذل الراء قبلها فصار إفنقلت حركة اؽبمزة  «تصلى»ـك   «ترأى»قبلها مفتوح فوجب قلبها ألفا فصار 

 .«تر»خر للجازم فبقي آلمث حذف ا «ىترَ »
 وىي قليلة الوقوع يف الكالم لكون الزيادة فيها أوال وآخرا وظبع من جزمها قولو:  ،امَّ ألَ و 
 (3)وازع ؟ والشيبُ  ا أصحُ مَّ لَ : أَ  تُ لْ قُ فَـ       ا         بَ ى الصٍّ لَ عَ  اؼبشيبَ  تُ بْ اتَـ ٌن عَ ى حِ لَ عَ 

  .الصحو ألنو من ؛فحذف الواو
  (4)﴾وِ سعتِ  نمِ  ةٍ سعَ  وذُ  قْ ينفِ ﴿ لِ  تعاذل:ل لتقم يا زيد ولتخرج يا بكر، قا :كقولك  ر،مْ م األَ والَ 

والفرق بٌن الدعاء  ،(5)﴾كا رب  لينَ عَ  يقضِ ﴿ لِ تعاذل:لتغفر لنا يا ربنا ولرتضبنا يا موالنا قال  والدعاء
  .وقد حقق ىذا اؼبعىن اؼبناطقة ،واألمر يكون بالعكس ،واألمر أّن الدعاء يكون من األدّن إذل األعلى

 .(6)شى﴾ا وال زبَ ركً دَ  فُ ا:﴿ ال زبَ فقال تعاذل، «زيًدا وال تشتم بكرًاال تضرب » :كبو يهالنَّ  مُ واَل 
 نْ إا نَ ا ال تؤاخذْ نَ : ﴿ربّـ ، قال موالنا الكرميا عثمانَ  شياطٌن وال يعذبِ لل اُ  الدعاء، كبو: ال يغفرِ و 
 .(7) ا﴾صرً إِ ا لينَ عَ  لْ مِ ا وال ربَ بنَ ا رَ نَ خطأْ أَ و أسينا نَ 

يذىب  نْ إ»و ، «خالد ن يقم زيد ىبرجْ إ»: قولو ينلَ عْ فِ  ا ذبزمفبىذه األدوات  (نمَ و  اومَ  نْ إو )قولو: 
: وما كقولك (8)ائتٌن﴾بوا مِ غلِ ون يَ رُ ابِ ون صَ رُ شْ عِ  مُ كُ نْ مِ  نْ يكُ  نْ إ﴿ :قال تعاذل، «خالد عمرو يغضبْ 

  (9)ها ﴾ثلِ و مِ أَ ها نْ مِ  ًنٍ خِب  تِ أْ ا نَ هَ نسِ و نُ أَ  ةٍ يَ آ نْ مِ  خْ سَ نْ ا نَـ مَ قال تعاذل: ﴿ ،«صنع مثلوأما تصنع »

                                                           
 .1 اآلية: الشرح،سورة  :1
 .1 اآلية: ،فيلالسورة : 2
حرف استفهام، ؾبزوم بـ"ؼبا"، وعالمة جزمو حذف حرف أصُح" فعل مضارع ؾبزوم بـ"ؼبا" ال بـ"أؼبا"؛ ألنَّ اؽبمزة كلمة ُمستقلة،  ":3

 .العلَّة وىو الواو، والضَّمة دليٌل على ىذا اغبرف اذوف
 77: ة: سورة الطالق، اآلي4
 . 77سورة الزخرف، اآلية: : 5
 .77: سورة طو، اآلية: 6
 286، اآلية سورة البقرة: 7
 65سورة األنفال، اآلية : 8
 .106البقرة، اآلية سورة : 9
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هما ومَ ؛ (1)﴾ها يرَ ًنً خَ  ذرةٍ  ثقالَ مِ  عملْ ن يَ : ﴿ مَ قال تعاذل، «يو إلَ  ين أحسنْ ن يكرمْ مَ »  كقولك:ن ومَ 
إذما   (2) لتسحرنا ﴾ يةٍ آن مِ  وبِ نا أتِ ا تَ همَ مَ  ، وقال تعاذل: ﴿«معك مْ قُ أَ  مْ قُ تَـ ا مَ هْ مَ »كقولك: هما ومَ 

 بن مرداس:  وأنشد يف الكتاب للعباس «.كَ يْ لَ إِ  سْ لجْ أَ  سْ لِ ا ذبَْ مَ ذْ إِ » كقولك: 
  (3) حقًّا عليَك إذا اطَمَأن اَّلسُ    ُو     ـــــــــــــِإْذَما أَتيَت َعَلى الرَُّسـوِل فـَُقْل لَ          

  ىتَ ومَ  (4) ﴾سىَن اغبُ  و األظباءُ لَ و فَـ دعُ ا ما تَ ﴿أيًّ  تعاذل:قال  ،«كَ عَ مَ  سْ لِ جْ أَ  سْ لِ ذبْ  يًّاأ»: كقولك يُّ وأ
 نشد يف الكتاب قول ذي الرمة:أ، «ك عَ مَ  قمْ أَ  مْ قُ  تَـ َّت مَ »كقولك:  

 (5) ناظرُ  بِ انِ وَ اعبَ  ٌْنَ بَـ  نْ مِ  تَ نْ أَ  وِ بِ    ي     الذِ  بِ انِ ى اعبَ لَ ف عَ شرَ  أَ َّت  مَ ينٍّ وإِ         
وأنشد يف  ،«خًنا  ذبدْ  أين تذىبْ »  كبو: ،أينَ و، «معك أجلسْ  ذبلسْ  انَ أيَّ » :كقولك  وأيّان 

 الكتاب قول ابن نبام: 
 (6)أَْيَن َتْضِرْب بَِنا الُعَداُة  ذبَِْدنَا       َنْصِرُف  الِعيَس  كَبْوَىا لِلتَّالِقي

وفبا  الكتاب:قال يف  ،«عندك أجلسْ  أّّن ذبلسْ »، «معك أذىبْ  أّّن تذىبْ » قولك:كبو  ،ىنَّ وأَ 
 لبيد:  قولُ جاء من اعبزاء بأّنَّ 

                                                           
 7، اآلية سورة الزلزلة: 1
 .132، اآلية سورة األعراف: 2
، وشرح اؼبفصل، 158ص ،3ج ، والكامل،57ص ،3ج يف الكتاب، رضي ا عنو بيت من الكامل للعباس بن مرداس السلميال :3

 .131ص 1، واػبصائص، ج47ص، 2ج، وبال نسبة يف اؼبقتضب، 147ص، واغبلل يف شرح أبيات اعبمل، 97ص، 4جاؼبفصل، 
 .ّ 202ص اَّلس: استقر اؼبأل. فتح اؼبوذل: الرسول: اؼبراد ىو نبينا ؿبمد)ص(. حقَّا عليك: أي قوالً واجًبا عليك.  اطمأن اللغة

 : إذا قدمت على الرسول ووقفت بٌن يديو فأبلغو ما قد قلتو لك، وىذا واجب عليك. المعنى
 . األول ؿبال والثاين لفظًا« إذما»حيث جزم الفعالن بـ« دخلت.....فقلْ  إذما»: قولو:الشاىد

 . 110اآلية  اإلسراء،سورة : 4
خزانة و 71 ص 2ج اؼبقتضب،، و 461ص، 3ج، أصول النحو البن السراج، و 473ص، 1ج، ذي الرمة يف الكتابلالبيت : 5

 . 645ص، 3ج، األدب
، 4ج، وشرح اؼبفصل 47ص، 2ج، وبال نسبة يف اؼبقتضب، 58ص، 3جيف الكتاب،  البيت من اػبفيف البن نبام السلورل ـ:6

 . 245ص، 3جاألمشوين، ، وشرح 45ص، 7ج، 105ص
 ذبد: تصادف.  تاء وىو صبع عاد، كقاض وقضاة. : تضرب بنا: سبشي بنا.   الُعداة: بضم العٌن وبعد األلف اللغة

 .  154قأشقر. تسهيل اإلستشهاد،  ضأي: أبيالعيس: صبع بعًن أعيس ناقة أو صباًل، 
 .: إن تضرب بنا العداة يف موضع من األرض نصرف اإلبل كبوىا للقاء: يقولالمعنى
 . «أين»حيث ُجزم الفعالن بـ« تضرْب.... ذبْدنا نأي»قولو: : الشاىد



 شرح اآلجروميـة
 

 33  
 

َها رَبَْت رِْجِلَك َشاِجرُ ِكالَ َمرْكَ        َُِّا ستجرْ تَ   َفَأْصَبْحَت َأّنَّ تَْأهِتَا  .(1) بَـيـْ
 :كقولك امَ فَ يْـ وكَ  ،«أصحبك تذىبْ  حيثما» ،«معك أقعدْ  حيثما ذبلسْ »: كقولك ،امَ ثَ يْ وحَ 
 «. كَ عُ بَـ تْـ أَ  بْ ىَ ذْ ا تَ مَ فَ يْـ كَ » ، و« يِن بْ جِ عْ ن تُـ كُ ا تَ مَ فَ يْـ كَ »
حيث رأوىا ؼبا يستقبل  وا ُّا يف الشعر مضطرين شبهوىا بإنْ ازَ : وقد جَ (2)قال سيبويوعر ي الش  ا فِ ذَ وإِ 

 جواب.وأّنا البد ؽبا من 
 نصاري:األيم طِ وقال ابن اػبَ  

 (3) بُ ارِ ضَ نُ ا فَـ نَ ائِ دَ عْ  أَ ذَل إِ ا انَ طَ خَ    ا     هَ لُ صْ وَ  انَ ا كَ نَ افُـ يَ سْ ت أَ رَ صُ ا قَ ذَ إِ 
  مكسورة.ألن القافية  ؛انتهى.  وىو بكسر الباء  

 (4)مرفوعات األسماءباب 
 :الف األظباء؛ ألّنا ُعمٌد. قولوأخرج بذكر األظباء اؼبرفوع من األفعال؛ ألنو قد يستغين عنو خب

 ولَ اعِ فَ  مّ سَ يُ  مْ ي لَ ذِ ول الَّ عُ فْ المَ وَ  «خرج عمرو»و ،«قام زيد»كقولك   لاعِ ي الفَ ىِ ع وَ بْ ات سَ وعَ فُ رْ المَ 
 «حسنالعلم »و ،«زيد منطلق» كقولك: هرُ بَـ خَ أ وَ دَ تَ بْ المُ وَ  ،«ُأكرِم أخوك»، «زيد ُضِرب»كقولك: 

كان زيد »كقولك:   هاتِ اوَ خَ وأَ  انَ كَ واسم ، «مذموم البخيل»و، «ؿبمودالكرمي »و  ،«قبيح اعبهل»
كان فعل   ،«أخوككان زيد »فقولك:  ،«صادقافالن  ليس»، و «مقيماأصبح عمر »، و «أخاك

أباك لعل » ،«أخوكعمرا  إنّ »، كبو: هااتِ وَ خَ أَ و ّن ر إِ بَ خَ وَ ماض ناقص زيد اسم كان وأخاك خربىا. 
جاء زيد » كقولك:لنـَّْعت اء ايَ ة أشْ عَ بَـ رْ أَ  يىِ وَ  للمرفوعع ابْ والتَّ فعمرو اسم وأخوك خرب  ،«قادم

جاء »كقولك: البدل و، «نفسوزيد  جاء» يدكِ وْ التـَّ ، «جاء زيد وعمرو»كبو:  فطْ العَ  و، «العاقل
 «.زيد أخوك

                                                           
  .58 ، ص3 ج، لسيبويو ، والكتاب83ص، 7ج ،للبغدادي خزانة األدبالبيت للبيد بن ربيعة العامريٍّ، يف  :1
 .61ص، 2جالكتاب،: 2
وصلناىا خبطانا يف إقدامنا  : البيت لقيس ابن اػبطيم األنصاري، أي: إذا قصرت سيوفنا يف لقاء األعداء عن الوصول إليهم3

 عليهم تناؽبم 
 ضرورة.يف ؿبل جزم جواب )إذا( اليت أعملها الشاعر  والشاىد فيو: جزم ) فنضارب( عطفا على موضع )كان( ألّّنا

 .168، شرح الشواىد الّنحوية يف أّمهات الكتب، ص 74/ ، و 79/ 4، وشرح اؼبفّصل 25/ 7/ اػبزانة
وخرب إّن  بتدأ وخربه ، واسم كان وأخواهتا: الفاعل واؼبفعول الذي دل يسّم فاعلو ، واؼباؼبرفوعات سبعة وىي) : يقول ابن آجروم: 4

 .12-11ص  منت اآلجرومية، .( : النعت والعطف ، والتوكيد والبدلأشياءلتابع للمرفوع، وىو أربعة ، واإّن وأخواهتا
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  (1)باب الفاعل
سائر  بو واؼبرفوع أخرجأخرج بو الفعل،  فاالسم (وُ لُ عْ و فِ لُ بْـ ور قَـ كُ ذْ وع المَ فُ رْ المَ  مُ االسْ  وَ ىُ  لُ اعِ الفَ )

  وقولو: اؼبذكور قبلو فعلو أخرج اؼببتدأ واػبرب. ،من اؼبفاعيل واَّرورات وكبونبا الفضالت
ؾبراه ى عصفور بأن قال: الفاعل كل اسم أو ما ىو يف تقديره أسند إليو فعل أو ما جر ابن (2) وحده

مقدما عليو على طريقة فعل أو فاعل وىو مرفوع أبدا لفظا أو نية وارتفاعو دبا أسند إليو ومرتبتو أن 
 قولك:مبٌن كبو  الكالم لفظيكون مقدما على اؼبفعول بو وهبوز تأخًنه عنو بشرط أن يكون يف 

 اغُبوَّارى أكلت»كبو قولك:  معىن مبٌن، أو «عيسىضرب موسى العاقَل »، «عمروزيدا  ضرب»
 انتهى.. (4)ن دل يكن يف الكالم شيء من  ذلك دل هبز التقدميإ، ف«سلمى(3)

واؼبضمر ىو ما     والنكرات وما عرف باألداةوالظاىر كاألعالم  ومضمر راىِ ن ظَ يْ مَ سْ ى قِ لَ و عَ ىُ وَ  :قولو
كين عنو دبا يدل على متكلم أو خطاب أو غيبة وسواء كان مفردا أو مثىن أو ؾبموعا مؤنثا أو مذكرا 

، ىذه الكلمة أول ما قصد من ىذا العلم وما قبلو وسيلة [/ب3]«زيد قام»: كَ لَ وْ قَـ  وَ حْ ر نَ اىِ الظَّ بِ قولو 
ألنو قد وقع وانقطع ووبسن معو  وزمانو ماضلزمان وحدثو القيام فقام فعل ألنو يدل على اغبدث وا

فتقول:  ُبين؟فتقول اؼباضي كلو مبين فان قيل لك: ودِلَ  مبين؟قد وأمس فإن قيل لك: أمعرب ىو أم 
 السكون؟ال سؤال يف ىذا؛ ألنو جاء على أصلو، فإن قيل لك دل بين على حركة واألصل يف البناء 

 كونو يقع صلة وصفة وحاال وخربا.  فتقول للمزية اليت لو على فعل األمر وىو
 للخفة ألن الفتحة اطلب :فتقول ضمة؟فإن قيل لك: ودَل أتت اغبركة فتحة ودل تكن كسرة وال      

 اليت على الدال. الضمة :أيمرفوع وعالمة رفعو ضم آخره  فاعل وىوزيد و  ،أخف اغبركات

                                                           
  مر. فالظاىر: كبو قولك: قام زيدمضعلى قسمٌن ظاىر و  قبلو فعلو. وىو: اإلسم اؼبرفوع الفاعل ىو) : يقول ابن آجروم: 1

وتقوم ىند، وقامت  الرجال ويقوم الرجال، وقامت ىند ويقوم زيد وقام الزّيدان، ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام
ويقوم غالمي وما أشبو  ام أخوك، ويقوم أخوك، وقام غالمياؽبندان وتقوم اؽبندان وقامت اؽبندات وقامت اؽبنود وتقوم اؽبنود، وق

 ، وضربا، وضربواوضرب، وضربت ت وضربت وضربتما وضربتم وضربنتّ ذلك. واؼبضمر اثنا عشر كبو قولك ضربت وضربنا وضرب
 .13 -12منت اآلجرومية، ص  .(وضربن

 حّده دبعىن عرّفة.: 2
 .اغبوارى بضم اغباء والواو اؼبشددة اػببز األبيض اؼبنقى دقيقو من لباب الرب. انظر لسان العرب مادة )حور( :3

 52، ص 1ـ(، جه669اؼبقرب البن عصفور) :4
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وىذا سبثيل الفاعل بعد الفعل اؼبضارع والدليل على انو مضارع وجود إحدى الزوائد  دٌ يْ زَ  ومُ قُ ويَـ قولو:  
فتقول: معرب   مبين؟األربع يف أولو وىو مرفوع وعالمة الرفع فيو الضمة فإن قيل لك يقوم أمعرب أم 

ول: ألن األصل يف األفعال البناء وما جاء على غًن أصلو يسأل عن علتو؟ فتق أعرب؛فيقال لك ودِلَ 
اإلُّام  أعرب لشبهو باالسم يف اإلُّام والتخصيص فيقال لك: وما معىن اإلُّام والتخصيص؟ فتقول 

 «رجل» :إال بأداة من اؼبخصصات أو اؼبميزات ]اؼببينات[ كبواالسم ال يتميز عن غًنه  كون
 فكل واحد منهما عام يف جنسو ال ىبص بو واحد دون اآلخر فاذا أدخلت عليو األلف« فرس»و

كبو: ذلك  ، أو«يقوم غدا»، أو «يقوم اآلن»تعٌن، فكذلك يقوم مبهم فإذ قلت:  والالم او أضفتو 
 .«زيد« »غالم»و  ،«كالفرس» اختص الزمان 

 :(1)ىنا سبثيل لتثنية الفاعل وعالمة رفعو األلف؛ ألنو مثىن قال يف الكتاب «اندَ يْ الزّ  امَ قَ »وقولو: 
وتكون الزيادة الثانية نونا كأّنا عوض ؼبا منع من اغبركات والتنوين وىو النون وحركتها الكسرة قولو: 

وقولو:  السادل؛ألنو صبع مذكر  لفاعل مرفوعا وعالمة رفعو الواوىذا سبثيل لكون ا« وندُ يْ الزّ  امَ قَ »و
 .ىذا سبثيل ؼبا إذا كان الفاعل أحد األظباء اػبمسة «وكَ خُ أَ  امَ قَ »
إذا كان ظاىرا شرع بيان الفاعل إذا كان  بٌن الفاعل، َلّما «ضربت»كبو قولك: والمضمر قولو:  

حسبما بينو اؼبصنف وأصوؽبا ثالثة األول ضمًن  اثنا عشرضمًنا وذكر ىنا ضمائر الرفع اؼبتصلة وىي 
اؼبتكلم وىو فعلُت ولو فرع واحد وىو فعلنا الثاين ضمًن اؼبخاطب وىو فعلَت بفتح التاء ولو أربعة 

 فروع فعلِت بكسر التاء وفعلُتما وفعلتُم وفعلنُت.
 «خرجت»و  «كقامتْ »التاء ن الثالث ضمًن الغائب وىو فعل ولو أربع فروع أيضا فعلْت بسكو  

 ، وفـََعْلنَ «العمرون خرجوا»، و«اكالزيدون ذىبو »، وفعلوا «ن خرجاكالزيدان ذىبا والعمرا»وفعال 
، ىذا التمثيل للفاعل «ضربت»، قولو واؼبضمر، كبو قولك: «الزينبات ذىنْب »، و«ؽبندات خرْجنكا»

 اؼبضمر وىو ضمًن اؼبتكلم.
 فتقول: ىو مبين ال يظهر فيو اإلعراب ؟،ا الفاعلفإن قيل لك: الفاعل مرفوع وما عالمة رفع ىذ 

 اعبمود. (2)ألن الضمائر كلها مبنية، وبين اؼبضمر لشبهو باغبرف يف الوضع واالفتقار وزاد يف التسهيل

                                                           
 يعين الكتاب لسبويو.: 1
 البن مالك. : كتاب تسهيل الفوائد2
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فالتاء يف ضربت أشبهت واو العطف وفاؤه وباء اعبر والمو وسّكن آخر الفعل التصالو باؼبضمر  
فأكسبو ضعفا كما احسب اؼبذكر التأنيث اَّاورة ومن ىذا اؼبعىن ما كان ينشدنا شيخنا وبركاتنا 

 :(1)سيدي أبو اغبسن القرباقي عفا ا عنا وعنو قول ابن حزم الظاىري
 م ـــــــــــــــــْعجَ أَ ب وَ عرَ  ٌْنَ و بَـ رُ مْ عَ كَ   اهُ رـَ تَ        ي    ر الذِ ذَ احْ ا وَ ل مَ ثْ ا مِ يقً دِ صَ  بَ نّ ذبَ           

 .كما َشرِقْت صدُر القناة من الدَّم       ي     دِ اىِ شَ ي وَ دِ رْ السَّوء يَـ  يقَ دِ صَ  إنَّ فَ           
ألنو اسم  ؛وإذل ىذا اإلشارة دبا من خلطاء السوء فمنهما التحذر كمٌ البيتان فيهما حِ  نهذاف

 الواوناقص ال يتم إال بصلة وعائد فهو مفتقر إذل غًنه واإلشارة بعمرو لكونو أخذ ما ليس لو وىو 
 ذلك اكتساب الصدر التأنيث وىو مذكر. ومن

  اؼبعىن:ومن ىذا  
 .(2) دقتَ ن مُ ارِ قَ اؼببِ  ينِ رِ قَ ل ـكُ فَ        و  ينِ رِ قَ  نْ عَ  لْ سَ ل وَ أَ سْ  تَ اَل  ءِ اؼبرْ  نْ عَ 

 ويشهد لصحة ىذا اؼبعىن ما يف اػبرب: يبوت اؼبرء على ما عاش عليو، ووبشر مع من أحب.
 فقال:وكان شيخنا رضي ا عنو كثًنا ما ينشدين ىذا اؼبعىن، 

 (3)وتصدرا أَلْربَاِب الص ُدورِ  ُمَضافًا     اِب الص ُدوِر َفَمْن َغَدا َعَلْيَك بَِأْربَ               

                                                           
 عرب الذين استقّروا يف بالد فارسىو االمام العالمة أبو ؿبمد علي بن أضبد بن سعيد بن حزم القرطيب، أصل عائلتو من ال :1

م، ترصبتو يف: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تح احسان 944فكان جده دخل بالد األندلس واستقر يف قرطبة فولد فيها سنة 
انظر: بدائع الفوائد البن قيم اعبوزية، تح علي بن ؿبمد العمران، دار عادل الفوائد، جدة، . 326 -325، 3 جعباس، بًنوت، 

 .880ص، 1مج، (ت د)، (ط د)
 .نسب ىذا البيت للشاعر طرفة بن العبد :2

ولكنو يلمح إذل بعض القواعد النحوية  لغوي،وليس يف لفظها شاىد كبو أو  اؼبتأخرين،: ىذه األبيات ألمٌن الدين الي من 3
 اغبياة. اَّامع. يفاليت شبهها دبا هبري فن يقصدون 

وقد ذكرا النحويون يف باب اإلضافة وأن االسم اؼبضاف  .يف اَّتمع الذي يقصدون اَّامع : أصحاب اؼبراكز العاليةأرباب الصدور
" ألنو مضاف اذل اسم االستفهام ، فيجب تقدمي اؼببتدأ يف قولك "غالم من عندك اذل مالو الصدارة ينال التصدير يف الكالم

اؼبستحق الصدارة " واػبرب يف قولك صبيحة أي يوم سفرك واؼبفعول بو يف قولك غالم ايهم اكرمت ومن وؾبرورىا يف قولك  من 
ذل قول امرئ القيس : كان أبانا يف عرانٌن وبلو   غالم ايهم انت افضل  ووجب الرفع يف كبو : علمت أبو زيد وأشار بقولو مزمل ا

كبًن أناس يف جباد مزّمل  يصف جبال عاله الغيم واؼبطر وذلك ان مزمال صفة ل كبًن فكان حّقو الرفع ولكنو خفض َّاورتو 
أن كالم الناس من فقد الحظوا أن اللغة كائن حّي، هبري عليها ما هبري على األحياء من البشر، و ، اؼبخفوض رحم ا األجداد

حيث التقدمي والتأخًن والرفع والنصب، دبثل اؼبعاّن والقيم اليت ربكم حياة الناس، فرفعوا الفاعل وقدموه، ألن اليد العليا العاملة 
موه ورفعوه ألن الفاعلة مرفوعة القدر، ونصبوا اؼبفعول وأخروه، ألنو ال يعول عليو يف بناء اغبياة، وؽبذا ظبوه فضلة، وعرّفوا اؼببتدأ وقد
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 راَقْدرًا ِمن ُعالَك َورُبْقَ  فـَتَـْنَحطَّ       ْن تـَْرَضى ِبُصْحَبة نَاِقٍص ِإيَّاَك أَ و 
ُ ــــــيـُبَ        لٍ ـــــــــَــــ َرْفُع أَبُو َمْن مُثَّ َخْفُض ُمَزمّ ف                   راــــــــــــــــرِيًا َوؿبَُ ــــــــــْورل ُمغْ ـ قَ ٌنٍّ  ذٍّ

 :مث خفض مزمل إذل قول امرئ القيس :اإلشارة بقولو
 (1)ل ــــــــــــمِ زَّ مُ  ادٍ  جِبَ اس يف ـــــــــــــــنَ ًن أُ بِ كَ      و  ــــــــــــــــقٌن ودَ انِ ــف أَ ا يف ـانَ ـــــــــــــبَ أَ  نَّ أَ كَ                  

 وكان حق مزمل الرفع لكنو خفض َّاورة اؼبخفوض.والبجاد كساء يعمل من صوف ووبر، 
 وكان يقرر لنا يف ىذا اؼبعىن دقائق ال تليق ُّذا اؼبوضع.

لشبهو   وبين ،اسم مضمر وىو «نا»وقول اؼبصنف: ضربنا ىذا فرع ضرب والفاعل كلمة 
وفرعو بكسر  وىو أصل ،بفتح التاء للمخاطب تَ بْ رَ ضَ باغبرف كهل وبل وقد، وكبو ذلك. وقولو: 

 ،«بَ رَ ضَ وَ » قولو:للجمع وضربنت عبماعة اإلناث.  متُ بْـ رَ وضَ  ،للمثىن امَ تُ بْـ رَ وضَ  ،التاء ؼبخاطبة
واعبمع والتذكًن، د ب من اإلفراائلغلىذه ضمائر الرفع ، «نَ بْ رَ ضَ »و ،«وابُ رَ ضَ »و ،«تَ بْ رَ ضَ »و

      .والتأنيث
  

 

                                                                                                                                                                                     

حياة العرب، تأويالت اؼبستفادة من الذي يتصدر القوم أعرفهم وأرفعهم .. اخل، وعلى ذلك قّس ما يبكنك أن تقيس من العلل وال
 .1شرح الشواىد النحوية يف أمهات الكتب ألربعة آالف شاىد كبوي، مؤسسة الرسالة،ج

 .وىو من ولوال ذلك لنصبألنو جاور من يستحق الصدارة  لقد رفع أبو يف قولنا علمت زيدا أبو من ىو،
 البيت شاىد على أن قولو: مزمل اقَبرَّ َّاورتو ل "أناس" تقديرا ال ل "جباد" لتأخره عن "مزمل يف الرتبة ". :1

ر فارتفع وأصلو: كبًن أناس مزمل يف جباد. وقيل: ىو صفة حقيقية ل " جباد "، واألصل: جباد مزمل فيو. مث حذف حرف اعب
 .5/98الضمًن واسترت يف اسم اؼبفعول. اػبزانة، 
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 في شرحو: منهج القلصادي.  1
يف  أسس منهجومل يذكر و شرحو وعرض شواىده يف اختذ اظتؤلف هنجا واحدا بسيطا 

واب الكتاب، حيث ديكننا بالقارئ من خالل تطرقو لكل باب من أ ويالحظا منمصنفو، وإ
 حصرىا فيما يلي: 

 مقّدمة الكتاب: (1
الّتصلية و  البسملة ذكر فيها ما يأيت:، استهل كتابو مبقدمة تتماشى ومنهجية عصره     

 الغرض منو.)وبعد( و عبارة: و  اضتمدلةو  تسمية نفسوو  والتسليم
لذلك قال  ؛والظاىر أن ىذه اظتراحل الثمانية اليت كانت تقليدا شائعا يف مؤلفات النحاة

بعضهم: "ينبغي لكل شارح يف تصنيف أن يذكر ذتانية أشياء: البسملة واضَتْمَدَلة والصالة 
اهلل والّشهادتٌن وتسمية نفسو وتسمية الكتاب واإلتيان مبا يدل على  والسالم على رسول

 .(1)"ولفظ "أما بعد اظتقصود،
متينة بعيدة عن التعقيد  وعبارات متماسكة وألفاظ سهلةكما ؾتد أسلوب واضح  (2

حيّدثو حديثا أدبيا متميزا  اظتنطقية، حيس القارئ من خاللو أّن القلصادي وجفاف القواعد
 متجنبا اضتشو الذي ال فائدة فيو. برباعة الصياغة،

رت، واآلراء قصا رأيت اعتمم قد ظت فبعد عبارة " أّما بعد" قال: فإين التأليف،ذكر سبب  (3
اإلمام  وعراب، أردت أن أضع على مقدمة الشيخ الفقييف علم النحو واإل رتصاققد ت

الناشئ يصلح بو لسانو  بتدئرشادا للمإبابن آجروم تنبيها و  الشهًنن، الويل الصاحل فناظت
إنو اظتنعم  بأصلو،أن ينفع بو من اشتغل بو، كما نفع  اظتسؤولخطابو، وربنا  وحيفظ بو
  .(2)نالكرمي اظتنا

يف تقسيم الكتاب بداية بباب الكالم  التزام الشارح بالرتتيب الذي سلكو ابن آجروم  (4
 .شتاءوهناية مبخفوضات األ

                                                           
 .15، صم2006جامعة قاصدي مرباح، ورقلة اصتزائر، العدد اطتامس، مارسأزتد جاليلي، غتلة اآلداب واللغات، : 1
 .30صاآلجرومية، أيب اضتسن القلصادي، : شرح 2
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جرومية يف ثنايا شرحو على نفس ترتيبها، فال يتطرق حرص القلصادي على بقاء منت اآل (5
 إاّل وبدأ بأحد اظتنت ليقدم شرحا عتا، ومن األمثلة لذلك:   شيء ماشرح  إىل

 اهلل تعاىل ورضي عنو: )الَكالُم ُىَو اللْفُظ(.  قال الشيخ رزتو ":الكالم تعريف يفـ  
 .(1)".... اظتراد بالكالم ىو اظتصطلح عليو يف عرف النحاة، وىو ما حيسن السكوت عليو

ن االجزاء اليت يرتكب منها الكالم ثالثة أيعين  ثالثة( )وأقساموقسام الكالم: قولو: أيف  ـ
  .(2)شياءأ

 خرى.أ ابوابأشرحو ألبواب وخيتصر  ؾتد الشارح يتوسع يف (6
توسع يف باب معرفة عالمات اإلعراب حبيث يعمد القلصادي يف عرض مادتو بالتوسع قصد  

التوضيح ألن ىدفو تعليمي، فيذكر كل ما يندرج حتت عالمة من عالمات ويستدل باألمثلة 
 لتقريب صورة إىل ذىن قارئ.

استعمال أسلوب اضتوار للتوضيح، واعتدف من إتباعو عتذا النوع من الشرح ىي طريقة   (7
 القصد منها تسهيل تعليم الناشئ، والغاية منها حتصيل الفهم.

  ،ذا قلت، ؾتدىا فيما إفأحيانا يستعمل عبارات التقُول: كقولك، وتقول، فتقول، كقولنا
 يأيت: 

جئت من : »فتقول...ابتدأ مبن ألهنا تدل على االبتداء الغاية : "يف معاين حروف اطتفض ـ 
« ذىبت اىل مكة: »كقولكىل تدل على انتهاء الغاية إ، و «قدمت من السفر»و ،«السوق

 .(3)" « .....تذىب اىل اظتدينة»و

    .(4)" « ...ت داعياأجب»، و «رأيت قاضيا»يف النصب:  وتقول .... " يف باب اإلعراب: ـ

ال تأكل السمك »ذا قلت: إنك أال ترى أ..وقال ".قسام اإلعراب ؽتا نقلو عن الكتاب: أيف  ـ
 .(5)"ال تأكلهما غتتمعتٌن .... ن معناىاافنصبت ك« و تشرب اللنب

                                                           
 .30ص: نفسو، 1
 .31ص: نفسو، 2
 .32ص: نفسو، 3
 .37ص: نفسو، 4
 .37ص: نفسو، 5
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"اذىنب" و"ال تضربن"....  كقولك:.. وميز فعل األمر وإضتاق النون لو .." يف باب األفعال: ـ
حدى الزوائد األربع جيمعها إولو أواظتضارع ما كانت يف  :قولو ،: اضرب وادع ولتسعكقولك
 .(1)نيت شتيت زوائد...."أقولك 
 واصتواب السؤال أسلوب يستعمل وأحيانا: 

عراب إذا قيل لك ما إعراب بقسم نيابة الواو عن الضمة: ".. فيف باب معرفة عالمات اإل ـ
       ألنو يدل على حدث وزمان، وأبوك فاعل والفاعل مرفوع  ؛فتقول: جاء فعل ؟بوكأجاء 

 .(2) ألنو أحد األشتاء اطتمسة .." ؛وعالمة رفعو الواو
وِلم معرب فيقال لك  ؟ فتقول يقوم أمعرب أم مبين فإن قيل لكيف باب الفاعل: ..."  -

وما جاء على غًن أصلو فيسمى عن علتو فتقول  األصل في األفعال البناء ألن ؟ أعرب
 ؟اإلبهام والتخصيصوما معىن  فيقال لك ،أعرب لشبهو باالسم يف اإلهبام والتخصيص

بأداة من اظتخصصات أو اظتميزات ؿتو  غًنه إالاالسم ال يتميز عن  اإلبهام كون :فتقول
ذا دخلت إاآلخر ف "رجل" و "فرس" فكل واحد منهما عام يف جنسو ال خيص بو واحد دون

يقوم اآلن" أو "يقوم غدا"  »فإذا قلت: ضفتو تغًن فكذلك يقوم مبين أو أعليو األلف والالم 
 (3) أو ؿتو ذلك.."

  :وأحيانا ؾتده يذكر االحتماالت اليت قد ترد على ذىن اظتتعلم غتيبا عنها فمن قولو 
ن إفاظتاضي كلو مبين  :فتقولأمعرب ىو أم مبين؟   :قيل لكن فإ: "... الفاعل باب يف - 

مل بين على  قيل لك نإف .ألنو جاء على أصلو ؛ال سؤال يف ىذا :فتقولومل بين؟  :قيل لك
للمزيد اليت لو على فعل األمر وىو كونو يقع صلة  :فتقولحركة واألصل يف البناء السكون؟ 

 .وصفة وحاال وخربا
ن للخفة أل اطلب :فتقول؟  وال ضمةوظتا أتت اضتركة فتحة ومل تكن كسرة  :ن قيل لكإف 

خف اضتركات و زيد فاعل  وىو مرفوع وعالمة رفعو ضم اخره أي  الضمة اليت على أالفتحة 

                                                           
 .49ص: نفسو، 1
  .39ص: نفسو، 2
  .57ص: نفسو، 3
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وىذا دتثيل الفاعل بعد الفعل اظتضارع والدليل على أنو مضارع وجوب  و يقوم زيدالدال قولو 
 .(1)ة إحدى الزوائد األربع يف أولو وىو مرفوع وعالمة الرفع فيو الضم

 :ؼتالفة الشارح للمصنف يف بعض اظتسائل 
، بالباء  «بلوت»أربعة جيمعها  قولك:  وحروف القسمخالف يف عدد حروف القسم: "ـ 

كقولك: باهلل ألخرجن، والواو ؿتو: ﴿والنجم﴾، ﴿والعصر﴾، والتاء ؿتو:﴿تاهلل ألكيدن﴾ 
الباء لتقدمها قبل وعن الالم واستغىن اظتؤلف عن ذكر « كلعمر »﴾، والالم ؿتو: تؤا﴿تاهلل تف

 .(2)لقلتها ..."
يعين واهلل أعلم إذا كان فاعلو مفردا  فالماضي مفتوح االخر أبدا(،قولو:)يف باب األفعال،  ـ

اليت لو ة ألنو األصل لكن بين على حركة للمزي ؛مذكرا غائبا وكان حقو أن يبىن على السكون
واألمر ليس كذلك وكانت اضتركة اخف على فعل األمر ىو أن يقع صفة وصلة وحاال 

 . (3)اضتركات
 صل والفرع: ـ اىتمامو بقضية األ (8
ىذه األربع أنواع اإلعراب وىو ...قولو رفع و نصب و خفض وجزم عراب: "أقسام اإل يفـ 

 .(4)فعال .."شتاء فرع يف األصل يف األأفعال اظتضارعة، وىو يكون لألشتاء اظتتمكنة واأل
قولو للرفع اربع عالمات ..بــــــاب معـرفة عـالمات االعـراب يف قسم عالمات الرفع: "  ـ

، ابتدأ بالرفع ألنو عملت يف الكالم وقدم الضمة على سواىا الضمة و الواو وااللف والنون
 .(5)"  ..صلا األألهنّ 

رفعها بثبات النون ستس فعال اليت قولو: ".... زيادة بيان األ نيابة حذف النون عن الفتحة ـ
نتما تذىبان وتقومان وخترجان، ولو فرع واحد وىو الزيدان يقومان أصوعتن ثالثة: االول أو 

ويذىبان، والثاين ضمًن رتع اظتخاطبٌن وىو انتم تقومون وخترجون وتذىبون، ولو فرع واحد 

                                                           
 .56شرح اآلجرومية، أيب اضتسن القلصادي، ص  :1

 .34ص: نفسو، 2
 .49صنفسو،  :3
 .37: نفسو، ص 4
 .38ص: نفسو، 5
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اظتخاطبة  هحدو ، والثالث ضمًن «خيرجون ويذىبونوالزيدون »الغيب كقولك:  وىو ضمًن رتع
 .(1)وليس لو فرع لضعفو ...." 

ؽتا يتبٌن أن قضية األصل والفرع ارتبطت يف باب اإلعراب وباب معرفة عالمات اإلعراب 
 وىل.مي بالدرجة األيوىذا يدل على أن ىدفو تعل

 ىل علماء عتم شهرة يف اظتوضوع: إإحالة بعض القضايا  ـ (9
أن األجزاء اليت يرتكب منها الكالم ثالثة أشياء:  يعين ثالثةقسامو أو قولو يف أقسام الكالم: "  ـ

 .         (2)النحاة ..." سيبويو ورتهوراسم وفعل وحرف ىذا مذىب 
سند أ: الفاعل كل اسم أو ما ىو يف تقديره بأن قالابن عصفور  وحدهـ يف باب الفاعل: " 

 .(3)مقدما عليو....."  اهغتر  ىو ما جر أإليو فعل 
: "يعرف الكالم بقولوىل ذكر اطتالفات النحوية إاّل يف باب إالقلصادي مل يتطرق ـ   (10

ف على اصطالح الزجاجي يف عبارة اطتفض، وىي عبارة صنباطتفض، ذىب اظت االسم
 .(4) اصتر، واما لفظان يرتادفان..."الكوفيٌن وعبارة البصريٌن

 ألن الكتاب تعليمي موّجو للفئة الّناشئة بالّدرجة األوىل بعيدا عن التعقيد والتكّلف.  وذلك
 شواىده: _2

ألن ىدفو حتصيل  ؛نو دتيز باختصار يف شرحوألقد تعددت شواىد القلصادي يف كتابو باعتبار 
بأشعار الفهم واظتعرفة فتنوعت شواىده إما من القران الكرمي أو حديث النبوي الشريف، وإما 

 العرب وكالمهم.
 :القرآن الكريمباالستشهاد ـ  (أ 

اليت وضعها القلصادي يف شرحو، حيث بلغت  هلع الكتاب يالحظ تعدد وتنوع شواىدامن يط
آية، فنجده يوردىا بعد التمثيل مستشهدا هبا، وؽتا يالحظ كذلك ستة وستٌن  عدد الشواىد

                                                           
 .43صنفسو،  :1
 .31ص: نفسو،  2
 .56ص: نفسو، 3
 ـ 32ص: نفسو، 4
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الطوال، وقد ال يذكرىا كاملة مكتفيا بالشاىد نو قول اهلل تعاىل إن كانت من اآليات أشارتو إ
 النحوي ومثال ذلك:

عليها ما ت وَلمّا أصلها مل زيد" واصتوازم ذتانية عشر وىي مل كقولك: "مل يقم "و "مل خيرجـ 
  (1)م﴾نكُ وا مِ اىدُ جَ  ينَ الذِ  اهللُ  مِ علَ ا يَ م  قال تعاىل: ﴿ولَ  واأللف كقولك: "جئتك ومل يقم زيد" 

  .(2) وتكون للظرفية مبعىن حٌن...."
  كشاىد ؿتوي باعتبارىا   ن الكرميآوإن كانت من اآليات القصار فال يصرح بأهنا من القر 

 ؾتدىا يف: 
باهلل  قولك:،  بالباء ك«بلوت»ربعة جيمعها  قولك: أ وحروف القسمبيان حروف القسم: " 

 (5){تاهلل ألكيدن}والتاء ؿتو:، (4){والعصر}، (3){والنجم}ألخرجن، والواو ؿتو:

 .(7)..." (6){اؤ تاهلل تفت}
وعدم إشارتو لنوع اآلية أو جزء اظتأخوذ منو، وإن كان دافعو تعليمي ومراعاة لالختصار 

 ن الكرمي قبل طلبهم للعلم.            آفقد دتيزت تلك الفرتة بٌن اظتتعلمٌن حفظهم للقر 
 ـ االستشهاد بالحديث النبوي: (ب 

ستشهاد باضتديث النبوي يف ثنايا شرحو وامنا الالقلصادي يف شرحو معتمدا على امل يكن 
 جاء كدعاء خادتة عملو.

"....و اضتمد هلل رب العاظتٌن وصلى اهلل على سيدنا وموالنا ػتمد وعلى الو وصحبو سلم 
ان  تسليما ، وما تعاقب اصتد بيدان واختلف اظتلوان انو ذو اصتالل واالحسان، وآخره عوينا

 اضتمد هلل رب العاظتٌن وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم...".

                                                           
 .142 :اآلية عمران،سورة آل  :1
  . 53ص: مرجع سابق، 2
  .1: سورة النجم، اآلية: 3
 .1: سورة العصر، اآلية:4
 .57: سورة األنبياء، اآلية:5
 .85سورة يوسف، اآلية: :6

  .34ص: شرح اآلجرومية، أيب اضتسن القلصادي،  7
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 :العرباالستشهاد بأشعار ـ  (ج 
  حصائها يفإوديكن  االستشهاد،حتتل االشعار اظترتبة الثانية بعد القران الكرمي من حيث 

ىل قائلها ومل يسمي حبورىا ومل يشرح معانيها، كما إالشواىد مل ينسبها  ذتانية عشر شاىدا وىذه
شارح قد يذكر الشاىد النحوي الذي اختاره دون تطرق اىل ذكر البيت كامال الن أنلحظ 

 ومثال ذلك:
كتفى بذكر الشاىد النحوي يف البيت: "والالم ا ـ يف معاين حروف اطتفض لبيان عمل الالم، 

  وقال:« البكر قائم»و « الثوب لعمر»، و«اظتال لزيد»تكون مفتوحة وتكون مكسورة كقولك: 
، وىو عجز البيت ومل يذكر صدره: " يبكيك ناء بعيد (1)يا للكهول و للشباب للعجب "  

 .(2)الدار مغرتب "
  ا، مبا أن النحو أرسى تداوعت ةوعدم نسبو عتذه الشواىد رمبا لشهرهتا يف تلك الفرتة وكثر

 قواعده يف ذلك العصر.
 : الكالم النثريـ  (د 

 اليت كثرت يف كتب النحو العريب قصد توضيح القاعدة قوال اظتاثورةاعتمد الشارح على األ
صبيان العرب حٌن بعض خطاب  ، وكذلك:«ال تأكل السمك وتشرَب اللنب» منها قولو:

 «.أدرك فاىا قد غلبين فوىا ال طاقة يل بفيها يا أبتِ » القربة ألبيو فقال: توغلب
 
 

                                                           
، خزانة 47ص، 4جعجز البيت من البسيط، وصدره: يبكيك ناء بعيد الدار مغرتب، بال نسبة يف أوضح اظتسالك، : 1

 ، وشرح التصريح245ص، 3ج، وشرح االمشوين، 220ص، ورصف اظتباين، 41، ص3، والدرر، ج154ص 2جاالدب، 
 .54ص، 2جاعتوامع، . وامع 245ص، وشرح قطر الندى، 203ص، وشرح شواىد االيضاح، 181ص، 2ج

 : الكهول رتع كهل، والشبان رتع شاب.اللغة
: دعا الكهول والشباب ليعجبوا من ىذه اضتال، وعىن بذلك أنو يبكي عليك من ال يعرفك دون اطتل القريب، فيا المعنى

 معشر اطتلق تعجبوا من ىذا االمر العجيب.
ورة، فالم للشبان مكسورة والقياس فتحها، وجاز حيث جر الشبان والعجب بالم مكس« وللشبان للعجب: »الشاىد

 .   154ص، 2الكسر لعدم اللبس. خزانة األدب، ج 
  .33ص: مرجع السابق، 2
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 قوال العلماء: أمصادره من الكتب و _ 3
ال ديكن ألي مؤلف أن خيلو كتابو من أىم اظتصادر لعلماء الذين سبقوه يف العلم معتمدا 
عليها يف إقناعو وتعليلو واستشهاده، فكيف وأن كان ىذا الكتاب يف النحو، وموجو لطالب 

 الناشئ وىذا ما قام بو القلصادي فيما يأيت:   
 ـ الكتب:  (1

ـ من خالل قراءة الكتاب يظهر جليا أّن القلصادي استقى الكثًن من آرائو و أفكاره من كبار 
العلماء الذين تقد موه، و ىو يف نقلو عتذه اظتصادر يذكر اظتؤلف والكتاب تارة أو يذكر أحداما 

أّن أىم  مصدر ىو كتاب سيبويو، كما ؾتد أشتاء مصادر أخرى مثل كتايب  أخرى، إالتارة 
 البن مالك، وكتاب االيضاح للفارسي ، وكتاب " اصتمل " للزجاجي ""االلفية"  و"التسهيل

 مثلة على ذلك: رب " البن عصفور ، ومن األقوكتاب " اظت
لفظ مشرتك، ولكن يف االصطالح: التغيًن والبيان على ما  ـ يف باب االعراب: ".... واإلعراب

اإلْعَراُب أْن تختلف »يف اإليضاح فإنو قال:  أشار إليو اظتصنف، وىو قريب من حد الفارسي
لعامل يدخل عليها »وزاد صاحب اظتقِرب:  وقال أيضا: «.الَعوامل ختالفِ أواِخِر الكلِم ال

 .(1)« كان عليها قبل دخول العامل إىل ىيئة أخرىلفظا أو تقديرًا، يزيلو عن اعتيئة اليت
 قوال العلماء: أـ  (2

تعددت أقوال علماء يف كتابو، حيث ؾتدىا اما تدعيما لشرحو او لتضارب اآلراء وتعددىا 
نقول لنفس اظتصادر تقريبا اظتذكورة الوىذه  النحوية،حول اختالفات النحاة يف بعض اظتسائل 

 .ابن حزم الظاىريو بن عصفور والزجاجي، والفارسي، وابن مالك، كسيبويو، واسابقا  
كان شيخنا وبركتنا سيدي أبو اضتسن القرباقي " كما نقل عن شيخو القرباقي يقول: ـ  

أو  اقرضي اهلل عنو كثًنا ما يردد علينا أّن اعتمزة ال تثبت أول الكلمة إال بدليل من اشتق
ومن ىذا اظتعىن ما كان ينشدنا شيخنا وبركاتنا سيدي أبو  . وقال يف موضع آخر:(2)"تصريف

 .(3)..."اضتسن القرباقي عفا اهلل عنا

                                                           
  .36ص: شرح اآلجرومية للقلصادي، 1
 .50ص نفسو، :2

  .58صنفسو، : 3
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 األصول النحوية في شرحو: _4
 : موقفو من السماعـ  (1

ويظهر ىذا  شرحو،من خالل ما أورده يف ثنايا  القلصادي من السماع واضحا موقفكان 
 ما يلي:  يف
أخذ االستشهاد بالكالم الفصيح وجوىا متنوعة فقد زخر الشرح بألوان االستشهاد اظتختلفة ـ 

من قرآن وشعر ونثر، فالقارئ لكتاب القلصادي يلمح احتفاء اظتؤلف مبختلف أدلة السماع 
من  اظتختلفة د لغات العربحيث جعلها ركنا يقوي بو اآلراء النحوية. كما ؾتده أحيانا يور 

قال  ،«ستخرج ياعمرو»، و«سيخرج زيد»أما اظتضارع   فبالسٌن وسوف تقول: و  :ذلك قولو
، قال «سوف آتيك»، و«سوف خيرج خالد»، وتقول: (1)﴾اسِ الن  ِمن  فهاءُ الس   ولُ تعاىل:﴿سيقُ 
 أيضا ، ويف سوف لغتان(3) ﴾همب  حيُ  قومٍ بِ   اهللُ أيت يَ  وفَ ﴿وسَ  (2)﴾ونمُ علَ تَ  وفَ ال سَ تعاىل: ﴿ كَ 

 .سو وسي ذكراما يف التسهيل
 موقفو من القياس: . (2

اىتّم القلصادي بالقياس يف شرحو، وأورد فيو بعض اظتصطلحات الّدالة على ذلك والناظر 
 إىل الشرح يالحظ من خالل اىتمام القلصادي بقضية األصل والفرع حيث يقول: 

يكون لألشتاء اظتتمكنة واألفعال اظتضارعة، وىو أصل يف األشتاء فرع يف األفعال؛ ألن  ما  وىو
 أعرب من األفعال ػتمول على األشتاء لنسبة بينهما.

وإذا أضتقت السٌن أو سوف يعين اظتضارع، فقيل سيفعل أو سوف »قال الفارسي يف اإليضاح: 
سم إذا يو الشياع الذي كان فيو قبل، فصار كااليفعل خيّلصو لالستقبال وزال بدخول اضترف عل

، فقصرتو على ؼتصوص بعد أن كان شائعا، فمضارعتها «الرجل»دخل عليو الم التعريف ؿتو: 
االسم أوجبت عتا رتل إعراهبا الذي ىو الرفع والنصب واصتزم، وقال يف الكتاب: سيفعل 

 .األلف والالم األشتاء اظتعربة اضترفٌن ظتعىن كما تلحق (4)وسوف يفعل ذلك، فتلحقها ىذين

                                                           
 .142سورة البقرة، اآلية:  :1
 .3سورة التكاثر، اآلية:  :2
 .54سورة اظتائدة، اآلية:  :3

 يف )ج(: ىاذين.:  4
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« إن عبد اهلل لََيفعلُ »وليس ذلك يف ىذه االفعال. وإمنا ضارعْت أشتاء الفاعلٌَن أَن ك تقول: 
، فيما تريد من اظتعىن. «إن عبد اهلل لفاعلٌ »، حَّت  كأنك قلت: «لفاعل»فيواِفُق قوَلك: 

 .«لالمُ وتلحقو ىذه الالم كما ضتقت االسَم، وال تلحق فـََعَل ا
وبين لشبهو  ،اسم مضمر وىو «نا»وقول اظتصنف: ضربنا ىذا فرع ضرب والفاعل كلمة 

 باضترف كهل وبل وقد، وؿتو ذلك.
 : التعليل من (. موقفو3

سع منو ألو خذ التعليل الباب واأاعتمد الكاتب على التعليل يف غتمل شرحو تقريبا، حيث 
  .ونادرا ما ؾتد حكما ؿتويا دون تعليل

 أشياء، ثالثة عنها ينشأ اليت الكالم أجزاء أن بٌن   ظتاعلل سبب تقدمي االسم بقولو:  - أ
 يسند بكونو الفعل، من أشرف ألنو باالسم؛ وبدأ األشياء، تلك بيان يف اآلن شرع

 باطتفض.فقال: يعرف االسم  الكالم، يف عمدة ويأيت إليو، ويسند
جزم  المضارع المعتل اآلخروالفعل وعلل سبب حذف حرف العلة، بقولو: ) - ب

ظتّا أن كان آخر الفعل ساكنا وعامل اصتزم طالبا لتسكٌن اآلخر  (،بحذف آخره
خر اللتقاء الساكنٌن؛ ألن العرب ال جتمع بٌن حذف اآلفاجتمع ساكنان تقديرا 

 .«خالد عسمل ي»، و«رم بكرمل ي»، و«مل يدع»و، «مل يغز زيد»ساكنٌن كقولك: 
  الرفع على النصب؛ ألن الرفع عمدةوقدم اظتصنف وعلل سبب تقدمي الرفع، يقول:  - ت

  عاملو يستقل. و
وقال بعض من تكلم على الكتاب:  وأحيانا ينقل تعليالت غًنه من النحاة، يقول: - ث

وزعم بعض النحويٌن أن ما أعرب من األفعال إمنا أعرب للفرق بٌن اظتعاين، وقال: أال 
، فنصبت كان معناه ال «ال تأكل السمك وتشرَب اللنب»ترى أنك إذا قلت: 

تأكلهما غتتمعتٌن، فإذا جزمت كان معناه ال تأكلهما غتتمعتٌن وال مفرتقتٌن، ورأي 
 يو ىو الصحيح. انتهى. سيبو 
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 مذىبو النحوي:  _5
اآلراء النحوية أو اللغوية، ليناقشها بعد ذلك، ويشًن إىل الرأي األرجح بقولو القلصادي يورد 

الذي رتع بٌن اظتذىبٌن البصري والكويف، فلم  ، وكان خيتار مذىب صاحب اآلجروميةالصحيح
يكن حيدد موقفو بوضوح نظرا ألن الكتاب موجو للمبتدئٌن، لذلك مل يشأ إثقال كاىلهم 
بكثرة االختالفات وىو منهج سليم، إذ حيتاج اظتتعلم يف أول مراحل التعليم إىل معرفة القواعد 

صطلحات أو بعض اآلراء اطتاصة دون تفصيل، وقد ؾتد القلصادي ينبو أحيانا لبعض اظت
 مبذىب معٌن لكن ىذا النهج كان نادرا يف ىذا الشرح، ومن أمثلة ذلك:

ذىب اظتصنف على اصطالح الزجاجي يف عبارة اطتفض، وىي عبارة الكوفيٌن؛ وعبارة  (أ 
 اصتر، واما لفظان مرتادفان.   البصريٌن:

ىذا  ،والتقدير: ىذا باب اإلعرابوىو خرب مبتدأ ػتذوف ب( يقول يف باب اإلعراب: 
قدير: باب اإلعراب اقرؤوه أن يكون مبتدأ، والت   مذىب سيبويو يف تراجم كتابو؛ ويصحُ 

 جيوز أن يكون منصوبا والتقدير: اقرؤوا باَب اإلعراب أو ؿتوه.  ،واذكروه
 بعض المآخذ على الشرح: _6

سرار ىذا العلم، الذي ىو أن الكتاب يلتمس عقل اظتبتدأ الناشئ وظتن أراد معرفة إ
مصدر للعلوم االخرى وػتور يرتكز على إصالح اللسان العريب من اللحن، ولكن الكتاب  

أهنا ال تنقص من  غًنحكام عملو، إكغًنه من اظتؤلفات اعرتتو بعض اظتآخذ رغم ػتاولة الشارح 
 ن نعددىا فيما يلي:  أقيمة الكتاب وال تطيح من شأن مؤلفو، وديكن 

 يو مكتفيا بتعريف الذي نقلو.أيراد ر إحيان ؾتد اظتؤلف كناقل للمعلومة بدون األبعض ـ يف 
 تميز بينها وبٌن األمثلة العادية.الـ عدم إشارة إىل اآليات القصار على أهنا آية ؽتا يصعب 

 ـ مل ينسب القلصادي رتيع شواىده الشعرية لقائليها.
أدرج الم لعمرك ضمنها ومل يشر إىل أهنا القسم اصتر عند حديثو عن حروف حروف يف باب  ـ

األصل: فيو نظر النسخة يف ىامش وقد ورد «. عمركلَ »ؿتو:  والالميف قولو: ، ليست جارة
الم القسم ؼتتصة بلفظة اصتاللة إرتاعا وال  للقسم؛ ألنألن الالم يف لعمرك وؿتوه ليست 

قول الشاعر: هلل يبقى على األيام ذو إال عند التعجب، كقوعتم: هلل ال يؤخر األجل، و ل تستع
 .حيد. وىي مكسورة اتفاقا
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 (1)شى﴾ا وال ختَ ركً دَ  فُ اتعاىل:﴿ال ختَ  استشهد بقولو يهالم النيف باب اصتوازم حٌن ذكر  ـ
 على أن ال يف اآلية ناىية ولكن الصواب أهنا للنفي حيث مل جتزم الفعل.

 قيمة الكتاب: _7
ال ديكن أن نطيح أو نرفع من قيمة الكتاب، برغم أنو جاء ؼتتصرا مفيدا ظتن أراد اكتشاف 
ىذا العلم طالبا كان أو مبتدئا، فما حيملو ىذا اظتؤلف بٌن دفتيو يربىن على وعي الكاتب 

 شرحو.وقدرتو اليت تعكس مهارة تنّم عن قوة حافظة وسالمة إدراك وحسن ختًن وترتيب يف 
 اتصف هبا القلصادي أنّو مل خيل يف شرحو، وإمنا كان ناقال متنقال بٌن  ومن أىم صفة

 أفكاره وأراء من سبقو يف العلم ومرتبا عتا، حيث استطاع تقدمي شرحا بسيطا لألجرومية مدعما 
بالشواىد اظتختلفة وبأمثلة وعبارات واضحة ألن ىذه اطتلوة بالنصوص ىي اليت جعلت من 

، وىذا ما جتنبو (2)ية جدا ألهّنا تظل يف هناية األمر كالما على كالم نتائج الشروح أمورا نسب
 اظتؤلف. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .77سورة طو، اآلية: :1
 .49، ص  1988 ـ4، حسٌن الواد ،ط قاالت، منشورات عيون اظتمناىج الدراسات األدبية :2
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 خاتمة الدراسة:
أليب  اآلجروميةويف ختام ىذا العمل ادلتواضع قد قمنا بتحقيق ودراسة لكتاب شرح      

اليت مل تأخذ حقها من االىتمام احلسن القلصادي، والذي يعترب من ادلخطوطات ادلهمشة 
 حيث مل حيقق ومل يدرس بالرغم من أن مؤلفو من أعالم القرن التاسع اذلجري.

جرومية اليت مجعت النحو بني آلتبسيط منت الؤل  ادلويعترب ىذا الشرح حماولة من 
ستار عنها ال، دفعت كبار العلماء إىل دراستها، وقد ساىم القلصادي يف كش  هادفتي

 طرق ادلمكنة لذلك.  البأبسط  للمتعلمنيوتقدديها 
سهمت أو  بني شروح ادلقدمةتركت بصمتها من وكانت حماولتنا تقدمي ىذه الشخصية اليت      

دلؤلِّ  أو ادلؤلَّ  حبد با التعري ال نكون قد قصرنا يف حبثنا حول  يف إثراء النحو، ونرجو أن
بعد ادلرحلة اليت عشناىا يف دراسة كليهما نسجل بعض النتائج اليت توصلنا إليها من  ؛ذاتو

 خالل ىذا البحث وىي كاآليت: 
من خالل مؤلفو بسهولة والوضوح التام، دما يدل على أن  متيز أسلوب القلصادي •

طالب الناشئ حيث أنو مل يتعمق يف غالب مواضيع إال ما جيده لالشارح يوجو شرحو ل
 حيتاج إىل ذلك.

ع فيها ميزت الشرح بتعميم وادلوازنة بني العقول الناشئة، وقد يتنو اللشواىد و لإيراده  •
لدرجة األوىل دلالمسة عقل القارئ، مث آيات اعتمد يف عرض الشواىد على النثر با

صورة أكثر، ومل يستشهد باحلديث النبوي وإمنا جاء كدعاء الالقرآن الكرمي لتقريب 
 خلامتة عملو.

موازنة الشارح للمنهج حمتوى شرح اآلجرومية مبنهج وحمتوى ادلقدمة اآلجرومية البن  •
ىي خالصة حنويّة نثريّة أعّدت  باعتبار أّن ادلقّدمة اآلجرومية آجروم، قصد التعليم

 لغرض تعليمي حمض استفاد منها ادلبتدئون وعك  عليها العلماء.
ومن أىم صفات الشارح أنو مل خيل يف شرحو وىذا يبني مدى علمو واطالعو الواضح  •

 يف تنقلو بني آراء من سبقو يف ىذا العلم.
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يف كتابو الكثري من الفوائد العلمية واألدبية اليت أضفت على شرحو  ضمن القلصادي •
دلسة مجالية من حيث الشكل وادلضمون، من خالل سرد اآلراء ادلختلفة للعلماء 

 وتعري  بعض ادلصطلحات، أو شرح ما يراه قد يشكل إهباما لدى ادلتعلمني.
مل الذي قام بو القلصادي وإن ىذه أىم النتائج اليت لوحظت من خالل البحث، ومنو فإن الع

جاء خمتصرا ومبسطا فهذا يدل على عظمة علمو وحسن نيتو يف وضع طالب الناشئ على 
 مسار أقرب للعلم وتعزيز فهمو.

لتعرف على لويف االخري نرجو أننا قد وفقنا يف ىذا العمل ادلبارك الذي كان واجهة 
مهمشة، ونتمىن أال يق  عند ىذا احلد تراث العريب وما حتملو من قيمة علمية، أضحت اليوم 

تاريخ األمة العربية  منن إلثراء ىذا اجلانب الثقايف والعلمي و تضنو الطلبة الباحثحيوإمنا 
   اإلسالمية. 
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 ـ فهرس اآليات القرآنية.1

 
 فحةالص رقمها                                               اآلية

 البـــــــــقرة ـ 2ـ                                                               
       64 24 { فَئُِْ ىٌَْ حَفْعَيٌُا ًَىَِْ حَفْعَيٌُا}

                                                                                                                                                 46ـ 64 106 {ٍَا َّنْسَخْ ٍِِْ آَيَتٍ أًَْ ُّنْسِيَا َّأْثِ بِخَيْشٍ ٍِنْيَا أًَْ ٍِثْيِيَا}

 46 142 {سَيَقٌُهُ اىسُّفَيَاءُ ٍَِِ اىنَّاسِ }
                                          45 282 {حَضِوَّ إِحْذَاىََُا أَُْ }  

 46 286 { سَبَّنَا ىَا حُؤَاخِزَّْا إُِْ َّسِينَا أًَْ أَخْطَأَّْا سَبَّنَا ًَىَا حَحَِْوْ عَيَيْنَا إِصْشًا }

 أل عــــــــمران ـ 3ـ    
 44 142 { ًَىَََّا يَعْيٌَِ اىيَّوُ اىَّزِيَِ جَاىَذًُا ٍِنْنٌُْ }

    45 179 { ٍَا مَاَُ اىيَّوُ ىِيَزَسَ اىَُْؤٍِْنِنيَ }

 النــــــــــــساء ـ 4ـ 
                                                                            64 9 { ًَىْيَخْشَ اىَّزِيَِ }

ا بِأَحْسََِ ٍِنْيَا }  64 86 { فَحَيٌُّ

                                                                                                                                   
 44 54 { فَسٌَْفَ يَأْحِي اىيَّوُ بِقًٌٍَْ يُحِبُّيٌُْ }

 األنــعـــــام ـ 6ـ 
 45 52 {ٍَا عَيَيْلَ ٍِِْ حِسَابِيٌِْ ٍِِْ شَيْءٍ }

  52 {فَخَطْشُدَىٌُْ  }

 األعــــراف ـ 7ـ 
 44 43 ﴾ًٌالىُأُ اىجًْقَ﴿

 46 132 { ٍَيََْا حَأْحِنَا بِوِ ٍِِْ آَيَتٍ ىِخَسْحَشََّا }

 االنــفــال ـ 8ـ 
 46 65 {إُِْ يَنُِْ ٍِنْنٌُْ عِشْشًَُُ صَابِشًَُُ يَغْيِبٌُا ٍِائَخَيِْ }

 التوبة  ـ 9ـ  
 64 54 ﴾ ال اهللَإِ خشٌَ يَىَ﴿ 
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 يوسف ـ 12ـ                                                               
 43ـ   44 32 {ىَيُسْجَنََِّ ًَىَيَنٌَُِّْ}

 46 85 {ؤاحَاىيَّوِ حَفْخَ}

 ـ اإلسراء 17ـ 

 44 110 { أَيًّا ٍَا حَذْعٌُا فَيَوُ اىْأَسََْاءُ اىْحُسْنَى }

 طه.  22.       

 45 61 { ىَا حَفْخَشًُا عَيَى اىيَّوِ مَزِبًا فَيُسْحِخَنٌُْ }

 46 77 {      ىَا حَخَافُ دَسَمًا ًَىَا حَخْشَى }

 االنبيــــــــــاء ـ 21ـ   
 46 57 {ًَحَاىيَّوِ ىَأَمِيذََُّ }

 الحــــــــــج ـ 22ـ   
 45 37 { ىَِْ يَنَاهَ اىيَّوَ ىُحٌٍُُيَا }

 45 78 { ىِيَنٌَُُ اىشَّسٌُهُ شَيِيذًا عَيَيْنٌُْ }

 القصص  ـ 26ـ    
 44 45 ﴾َااىُحذَج إِاىًَقَ﴿

 االحــــــــزاب ـ 33ـ      
 64 35 { إَُِّ اىَُْسْيَِِنيَ ًَاىَُْسْيََِاثِ }

 الــــــزخرف ـ 43ـ    
   46ـ 64 77 { ىِيَقْضِ عَيَيْنَا سَبُّلَ }

 النــــــــــــجمـ  53ـ  

 46 1 { ًَاىنَّجٌِْ }

 الممتحنةـ  62ـ   

 43 12 { أَيُّيَا اىنَّبِيُّ إِرَا جَاءَكَ اىَُْؤٍِْنَاثُ يَا }

 الطــــــــالقـ  65ـ   

 44 7 { ىِيُنْفِقْ رًُ سَعَتٍ ٍِِْ سَعَخِوِ }

 التـــــحريمـ  66ـ  

 64 1 { حَبْخَغِي ٍَشْضَاةَ أَصًَْاجِلَ }

 العـــــلـقـ  96ـ                                                               

 64 17 { فَيْيَذْعُ َّادِيَوُ }
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 الــــــشرحـ  94 ـ

 44 1 { أَىٌَْ َّشْشَحْ }

 الــبينــــةـ  98 ـ                                                              

    45 5 { حَخَّى حَأْحِيَيٌُُ اىْبَيِّنَتُ}

 الفيل .99 .                                                                                 

 44 1 }أمل   حش {

 الــزلـزلةـ  99ـ 

 46ـ 64 7 { فَََِْ يَعََْوْ ٍِثْقَاهَ رَسَّةٍ خَيْشًا يَشَهُ }

 التكاثرـ  122ـ 

 44 3 {حَعْيٌََُُمَيَّا سٌَْفَ }

 العـــــــــصرـ  123ـ   

 46 1 {ًَاىْعَصْشِ  }
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 ـ فهـــــــــرس األشعــــــــــار 2
 

 الصفحة   البحر    البيت   

 
 )ن(                                    

 33    البسيط            انــــــاعدة منكم وحرمــــــــلقى مب            مــكان يطلبك ابطنا لوـــا رب غـــــــي
 )ب(                                   

 33        البسيط    ب لِلعجبيـا للكهـــول وللشبــا                غرتبــدار مـــــــــــــاء بعيد الـن يبكيك
 55                  يـــا لِلتَّالقِ ـــَنْصِرُف  الِعيَس  ََنْوىَ      ا ـــــَداُة  َتَِْدنَ ــــــَن َتْضِرْب بَِنا العُ ـــــــــــــــــأَيْ 

 )ه(                                   
          04     الــرجــــز          َقْد بلَغا يف اَلْمِجد َغايَتاَىا        اىا ـــــــــــــــــــــــــــــــــا أَبَـــــــــــــــاَىا و أبَـــــــــــــــــــــإنَّ أبـ

 04                          يا أبت أدرك فاىا قد غلبتين فوىا ال طاقة يل بفيها             
 )م(                                  

تَ   04        الـــرجـــز  ْم ــــــــــــو َفَما ظَلَ ــــــــــــاِبو أَبَ ـــــــــــــَوَمْن ُيشَ       َرْم  ــــــــــــــــــــــــَدى َعِديّّ يف الكَ ـــــبأَِبو اقـْ
  تراه  كعمرو بني عرب وأعجم             َتنب صديقا مثل ما واحذر الذي

 54                  َشرِقْت صدُر القناة من الدَّمي      كما دِ اىِ شَ ي وَ دِ رْ السَّوء يَـ  يقدِ صَ  إنَّ فَ 

 )ل(                                  
 53        البسيط     لُ ــــِمـْن َعْن َيَِنِي احلُبَـيَّا َنظَرٌة قـَبَ                  مـــــــــــــــفـَُقـلُت للرَّكِب َلمَّا َأْن َعال ِِّٔ 

 )ف(                                 
                          55              لوافرا      لُْبِس الشُّفوف أحبُّ إيل ِمنْ         يِن ـــــــــيْ عَ  رَّ ــــــــــة وتقاءَ ــــــــــــــبَ س عَ ـــــــــــبللُ  ا

 )ر(                                  

 55                 الطويلا       ر ــــــــــــــان بقيصــــــــــا الحقــــــــــــــــــأن                 صاحيب دلّا رأى الدرب دونو بكا
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 حتاول ملكا او منوت فنعذر        اك إنــــــــــــــــك عينــــــــــقلت ال تبـــــــــــــــف

 )ع(                                    

 53  الطويل؟  وازع والشيبُ  ا أصحُ مَّ لَ ت: أَ لْ قُ ا    فَـ بَ ى الصّْ لَ عَ  ادلشيبَ  تُ بْ اتَـ ني عَ ى حِ لَ عَ 

 )س(                                    

 50    الكامل     اطَمَأن آّلسُ  حقِّا عليَك إذا    ُو   ـــا أَتيَت َعَلى الرَُّسـوِل فـَُقْل لَ ــــــمَ  ِإذْ 

 )ر(                                     

 55 الطويل       ناظرُ  بِ انِ وَ الَ  نْيَ بَـ  نْ مِ  تَ نْ أَ  وِ بِ   ي    الذِ  بِ انِ ى الَ لَ ف عَ شرَ  أَ َت  مَ ّنّْ وإِ 

َهاِكالَ       َِّٔا    ستجرْ تَ   َفَأْصَبْحَت َأَّنَّ تَْأِِتَا  55 الطويل   حَتَْت رِْجِلَك َشاِجرُ  َمرَْكبَـيـْ

 54 وتصدرا ُمَضافًا أَلْربَاِب الصُُّدورِ      َدا ـــــــــــــَعَلْيَك بَِأْربَاِب الصُُّدوِر َفَمْن غَ 

 راـــــُعالَك َوحُتْقَ  فـَتَـْنَحطَّ َقْدرًا ِمن  اِقٍص  ــــــــــــــــــاَك َأْن تـَْرَضى ِبُصْحَبة نَ ــــــــــوِإيَّ 

ُ قَ       لٍ ـــــــــَـ ّــــ ُض ُمَزمــــو َمْن ُُثَّ َخفْ ُــــ َرْفُع أَبفـــــــــ راَــ حــــُــــ ا َومـــــــْويل ُمْغرِيً ــــــــــــــيـُبَـنيّْ  ذّْ

 )ق(                                    

 55      اخلفيف     َنْصِرُف  الِعيَس  ََنْوَىا لِلتَّالِقي    َداُة  َتَِْدنَا    ـــا العُ ـــــــــــــــــأَْيَن َتْضِرْب بِنَ 

 )ل(                                   

 04       الطويل  لـــــــــــــــمِ زَّ مُ  ادٍ ــــــــ َِِ اس يف ــــــــــــــنَ ر أُ ـــــــــــــــيبِ كَ    و ـــــــــــقني ودَ انِ ــــــــــفَ  أَ ا يف ـــــــــــــانَ بَ أَ  نَّ أَ ـــــــــــــكَ 
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 ـ فـــــــــــهرس األعــــــــــــــــالم 3
 

   الصفحة                                                              العلم          
 

 ( آ )
 33                                                                        ابن  اجروم                  

 ) ق (
 33                                                              الحسن القلصادي أبو                

 ) س (
 33-33                                                                        سيبـــــــــــــويـــه                

 ) ز (
                   33-33                                                                     ــــــزجاجي الــــــــــــ               

 ) م (
 53- 33                                                                    ابـــــــــــــن مالك                

 ) ع (
 53-33                                                               علي الفــــارسي أبو                
   53             ر                                                         ابــــــــــن عصفو                 

 ) ق (
 33 -33                                                           أبو الحسن القرباقي                

 ) ر (
 33                                 ذو الرُّمة                                                          

 ( ) ه
 33                                                                          ابن همام                 

 ( )خ
 33                               ابن خطيم األنصاري                                                

 )ع (
 33                                                        لعباس بن مرداس السلميا                

  ) ح ( 
 33     ابن حزم الظاهري                                                                             
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 قائمـــة المصـــادر والمـــراجع:ـ 4
 

 :المصادر
 .28432مكتبة قرطبة حتت رقم شرح اآلجرومية أليب احلسن القلصادي،  .1

( 1اآلجرومية، أبو عبد اهلل زلمد بن آجروم، مؤسسة الرسالة، بًنوت، )ط .2
 .م2002

 . 2010اآلجرومية، البن آجروم، حتقيق، خايف النبهان، .3

 المراجع:
أدب الكاتب، أبو زلمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، تح زلمد الدايل، مؤسسة  .1

 .504ص. 1982، (1ط)الرسالة بًنوت، 

أسرار العربية، أبو الربكات كمال الدين بنأيب سعيد األنباري، تح زلمد هبجت  .2
 .1957، 3طالبيطار، اجملمع العلمي العريب، دمشق، 

 م2002، 5طعلم للماليٌن، بًنوت، األعالم، خًن الدين الزركلي، دار ال .3

اإلنصاف يف مسائل اخلالف، أبو بركات كمال الدين بن أيب سعيد األنباري، تح  .4
 .م2005زلمد زلي الدين عبد احلميد، دار الطالئع، القاىرة، 

أوضح ادلسالك إىل ألفية  ابن مالك، مجال الدين عبد اهلل بن ىشام األنصاري، تح  .5
 .م1985، (5ط)زلمد زلي الدين عبد احلميد، دار اجليل، بًنوت، 

بدائع الفوائد البن قيم اجلوزية، تح علي بن زلمد العمران، دار عامل الفوائد، جدة  .6
 .1مج)د ط( )د ت(، 
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ولياء بتلمسان، أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد الشريف البستان يف ذكر العلماء واأل .7
عبد الرمحان طالب، ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ادللتيين ادلعروف بابن مرمي، اعتناء

 .(ت د )اجلزائر

بغية الوعاء يف طبقات اللغويٌن والنحاة، جالل الدين السيوطي، تح: زلمد أبو  .8
األصول يف النحو، ابن السراج  1ج،1989، (2ط)الفضل إبراىيم، دار الفكر، 

 1996، 3طزلمد بن السري، تح عبد احلسٌن الفتلي، مؤسسة الرسالة، بًنوت، 

تاريخ األدب العريب، كارل بروكلمان، القسم السابع، ترمجو إىل العربية رلموعة من  .9
 .م1995الدكاترة، حتت إشراف : زلمود فهمي حجازي، اذليئة العامة للكتاب، 

 (ط د) يف القدمي واحلديث، مبارك ادليلي، دار الكتاب العريب، اجلزائر تاريخ اجلزائر .10
2007. 

توشيح الديباج وحلية االبتهاج، بدر الدين القراين، حتقيق: أمحد الشيتوري، دار  .11
 . م1983، (1ط)الغرب اإلسالمي، 

 اجلىن الداين يف حروف ادلعاين، احلسن بن قاسم ادلرادي، تح فخر الدين قباوة .12
 .1992 ،(1ط)وزلمد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بًنوت، 

حاشية ابن احلاج على شرح خالد على اآلجرومية، ابن احلاج، دار الفكر، بًنوت  .13
 .2000، (د ط)

احللل السندسية يف األخبار واآلثار األندلسية، شكيب أرسالن، منشورات دار  .14
 مكتبة احلياة، بًنوت.
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خزانة الدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر البغدادي، تح عبد السالم  .15
 .م1989، (3ط)ىارون، اخلاجني، القاىرة، 

  الدرر اللوامع على مهع اذلوامع شرح مجع اجلوامع، أمحد بن األمٌن الشنقيطي  .16
وضع حواشيو زلمد باسل عيون السود، منشورات زلمد على بيضون، دار الكتب 

 .1998، (1ط)وت، العلمية، بًن 

 .(ت د)، (3ط)ديوان اجلرير، تح نعمان طو، دار ادلعارف، مصر،  .17

رحلة القلصادي، أليب احلسن علي القلصادي األندلسي، دراسة و حتقيق، زلمد  .18
 . 1978، (2ط)أبو األجفان، الناشر الشركة التونسية، 
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 ملخص البحث
 

:ملخص البحث  

يعد هذا البحث حتقيقا ودراسة لكتاب حنوي عنوانه: شرح اآلجرومية أليب احلسن       
ه(، وقد احتوى هذا الكتاب بني دفتيه العديد من الفوائد النحوية واللغوية جعلته  198تالقلصادي)

 جديرا بالدراسة، وكان هدفنا من خالل هذا البحث ما يلي:

التعريف بالشارح من خالل بيان نشأته وشيوخه ومؤلفاته ورحالته العلمية اليت أسهمت  .8
 يف بناء شخصيته.

حتقيق الكتاب وفق منهج علمي، وإخراج النص إخراجا سليما، وذلك بضبط الشواهد  .2
 وربط النقول بأصحاهبا ومصادرها، وتوظيف مجيع ما يلزم النص وخيدمه.

لنصل يف ، دراسة الشرح من خالل بيان منهج الشارح، وأسلوبه واألصول النحوية لديه .3
 األخري إىل حتديد قيمة الشرح.

 تضمنت أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذا البحث. أما اخلامتة فقد
 وتوج البحث بفارس فنّية، توزعت كما يلي: اآليات القرآنية، األشعار، وادلصادر وادلراجع، واحملتويات. 

ويف األخري نرجو أن نكون قد وفقنا يف هذا العمل ادلبارك وسامهنا يف التعريف برتاثنا العريب وما حيمله من 

 مة علمية.         قي

Résumé: 

Cette  recherche est  une enquête et une étude d’un livre grammatical intitulé: 
Explication de  ADJROMEA  d’Abulhasan Al-Qalasadi (déc. 891 e), et cet ouvrage 
contient de nombreux avantages grammaticaux et linguistiques qui le valent digne 
d’être étudié. Et notre objectif à travers ce travail consiste à : 

 
1. Présentation du narrateur par sa biographie, ses maîtres, ses écrits et ses voyages 
scientifiques qui ont contribué à son caractère. 2. 
2. Réaliser le livre selon une méthode scientifique et produire correctement le texte en 
établissant les preuves, en liant le transfert à ses propriétaires et à ses sources, en utilisant 
tout le texte nécessaire et en le signifiant. 
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3. Étudiez l'explication à travers l'énoncé de l'approche du destinateur, de son style et de 
ses atouts grammaticaux, afin que ce dernier détermine la valeur de l'explication. La 
conclusion incluait les découvertes les plus importantes que nous avons obtenues grâce à 
cette  recherch La recherche a abouti à un sommaire réparti comme suit: versets 
coraniques, poèmes, sources, références et contenus. 
 
        Enfin, nous espérons que nous avons réussi ce travail et contribué à la définition de 
notre patrimoine arabe et de sa valeur scientifique. 
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