املنظومات النحوية وأثرها يف تعليم النحو
الدكتور
حسان بن عبد هللا بن حممد الغنيمان
أستاذ النحو والصرف املساعد يف
كلية املعلمني
ابلرايض
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ملخص البحث
وشع نوره ،
ظهر اإلسالم يف قلب اجلزيرة العربية  ،مث ما لبث أن انتشر َّ
فهب
فدخل فيه أانس كثريون من غري العرب  ،فتأثرت بذلك اللغة العربية َّ ،
العلماء املسلمون للمحافظة عليها حرصا منهم على اإلسالم ولغته وعلى تعليم

أمور دينهم ؛ وهلذا اخرتعوا يف النصف الثاين
إخواهنم املسلمني من غري العرب َ
من القرن األول اهلجري علما يهتم بدراسة ظواهر اللغة  ،وأمهها الظواهر

النحوية  ،ويف أواخر القرن الثاين بلغوا مكانة عالية يف هذا العلم  ،فربز العلماء
وظهرت املدارس واملؤلفات النحوية .
تصور بعض ِّ
متعلمي النحو وخباصة مع موت السليقة أن يف تعلُّم النحو شيئا
وقد َّ
من الصعوبة ؛ ألن علم النحو مُيثِّل صورة ُّللغة العربية جبميع ظواهرها  ،واللغة
العربية غنية وواسعة  ،وهلذا اجتهد العلماء يف تسهيل ونشر علم النحو ابلتعليم

والتأليف  ،وكانت لغة التأليف املنتشرة هي النثر  ،مث فطنوا إىل إمكانية توظيف

الشعر يف صياغة منظومات حنوية تمسهم يف تيسري تعليم النحو وحفظه ؛ ألن
الشعر أسهل حفظ ا من النثر  ،فابتدءوا بذلك يف هناية القرن الثاين  ،مث توالت
جهودهم حىت انتشرت املنظومات يف القرن السادس وما بعده  ،فربزت

املنظومات الطويلة اليت تتسم جبمع أصول و َشتَات علم النحو .

وكانت جهود العلماء يف هذا اجملال كبرية وعظيمة  ،إذ زادت املنظومات اليت

قدموه ا ألبناء األمة اإلسالمية حىت هناية القرن العاشر عن  140منظومة  ،وهذا
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يدل على النمو العددي الكبري للجهد يف النظم النحوي  ،إضافة إىل النمو

النوعي للنظم املتمثل يف تنوع املنظومات ما بني منظومة حنوية  ،ومنظومة صرفية ،

شروح منظومة لبعض
ومنظومة شاملة للنحو والصرف  ،إضافة إىل وضع
ٍ
املنظومات  ،واختصار بعضها نظما  ،واملتمثل أيضا يف املستوايت املتعددة

للمنظومات  ،إذ مل تقتصر على النظم التعليمي املوجه للمبتدئني  ،وإمنا جتاوزته
إىل تقدمي منظومات للمتقدمني يم ُّ
عد بعضها حبواث مقدمة للمتخصصني  ،يضاف إىل
هذا اشتغال عدد ضخم من املؤلفني ابملنظومات  ،وظهور عدد كبري من املؤلفات

املنثورة املعتمدة عليها  ،مما يدل على مدى التأثري الكبري للمنظومات الذي

انعكس على إثراء الدرس النحوي  ،واسهام النحو املنظوم يف إحداث تغيري يف
تعليم النحو .
لقد أدرك العلماء األوائل وجود فرق جوهري بني النحو وتعليم النحو  ،ولذا

جلئوا لتسهيل النحو إىل تيسري تعليمه  ،وذلك بتصنيفهم املنظومات  ،وأتليفهم

املتون املنثورة املختصرة  ،وإيالئها العناية الفائقة  ،وذلك إبجادة التعليم فيها

ودقة التسهيل على املتعلمني يف احملتوى ابتسامها ابلشمول واالختصار  ،ويف

ترتيب احمل توى ببنائها على نظرية العامل التعليمية املناسبة للفكر  ،إضافة إىل
احتوائها على بعض مناهج التعليم اليت اندي هبا الرتبويون املم ْح َدثون  ،كالتنبيه
على األخطاء يف األداء اللغوي  ،واالهتمام بدراسة اللهجة الفصيحة العامة ،
واستخدام بعض طرق التدريس فيها  ،كالطريقة االستنتاجية واالستقرائية ،
واالهتمام ابجلوانب الرتبوية للمتعلِّمني  ،إضافة إىل احلرص على تشجيع اإلقبال
على املنظومة  ،وأن تكون حاضرة يف ذهن ِّ
متعلمها  ،وذلك بصياغتها أبسلوب

سهل مَحمبَّب إىل النفوس .
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وقد اجتمع يف املنظومات من أسباب البقاء ما جعلها جزءا من اتريخ النحو ومنطا

من أمناط التأليف فيه استطاعت به أن تكون ذات مقدرة وقوة على محل الرتاث

النحوي أجياال متعاقبة  ،إال أن املنظومات مل تكن كلها على مستوى واحد من
قوة الرواج وثبات االنتشار  ،فقد اختلفت يف ذلك  ،وكان من أقواها ازدهارا

ني البحث
وأكثرها رواجا ملحة اإلعراب للحريري وألفية ابن مالك  ،وقد بََّ َ
أسباب ذلك .

واملنظومات مبنية على األوزان الشعرية  ،فلها أحكام الشعر إال أنه ال يصح
مقارنتها من انحية اجلودة واجلمال الفين ابلشعر ؛ الختالف الدوافع لكل

منهما  ،وهلذا فجودة املنظومات تكمن يف كوهنا وسيلة تعليمية ويف قيمتها العلمية
املتمثلة يف تنويعها وزايدهتا حركة التأليف .
واملنظومات النحوية قامت بدور كبري يف نقل العلم ونشره زمنا طويال ؛ نظرا ملا
اجتمع فيها من أسباب ووسائل انجحة َّ
حيسن بنا أن
مكنتها من ذلك  ،ولذا م
حنافظ على هذه الوسيلة ونسعى لتطويرها  ،كأن نم ِّ
قدم املنظومة لألطفال على

هيئة نشيد محمبَّب إىل نفوسهم نستطيع به أن نوصل املعلومة إليهم أبسلوب
مناسب هلم  ،ونستفيد من الوسائل احلديثة كاألشرطة املسموعة واملرئية ،
ابإلضافة إىل تسخري أجهزة احلاسب اآليل لالستفادة من املنظومات .
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املقدمة :

احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ،حممد خري

خلقه  ،وبعد  :فلقد شرف هللا  لغتنا العربية إبنزال كتابه الكرمي هبا  ،وهو
املعجزة اخلالدة لنبينا  بفصاحته وبالغته  ،الذي أِّمم َر املسلمون بتالوته  ،فهو
توجب على العرب املسلمني احملافظة على لغتهم العربية ،
دستورهم األول  ،وهلذا َّ
ِّ
ب للمسلمني من غري العرب تعلُّ مم اللغة العربية ؛ لإلملام مبعاين القرآن الكرمي
ونمد َ

وفهم آايته وتدبُّرها .

هب علماؤان األوائل خلدمة اللغة العربية بصفة عامة والنحو بصفة خاصة ،
وقد َّ
وذلك بوضعهم املؤلفات العديدة ؛ ليتمكن ِّ
املتعلم من االطالع عليها واالستفادة
منها  ،فيسهل عليه فهم كتاب هللا وسنة رسوله  ، إال أن متعلمي النحو
ودارسيه قد واجهتهم صعوابت  ،نظرا لكون النحو صورة للُّغة العربية جبميع
ظواهرها  ،وهي لغة غنية وواسعة  ،مما جعل بعض العلماء يسلكون طرقا متعددة

لتسهيل علم النحو على املتعلمني .

وعنددد دراسدديت لشددرح ابددن عقيددل أللفيددة ابددن مالددك يف بدايددة حيددا العلميددة أعجبتددين
طريقد ددة ال د ددنظم واسد ددتفدت منه د ددا كثد د دريا  ،فهد ددي وس د دديلة تم َس د د ِّدهل علد ددى امل د ددتعلم حف د ددظ
مددا يتعلَّمدده  ،فت ِّ
مكنَددهم املنظوم دةم النحوي دةم م ددن اإلملددام بقواعددد النحددو  ،وتمديَ ِّسددر لدده فه ددم
م
َ

نصد ددوص الفص د ددحى  ،وتمد َع د د ِّدود لس د ددانه التحد دددث هب د ددا  ،وعن د دددما تق د دددمت يف املراح د ددل
الدراسددية ووقفددت علددى كثددري مددن املؤلفددات املتعلقددة ابملنظومددات مددن شددروح وح دوا ٍ

للشد ددروح وإع د دراب للمنظومد ددات وحنوهد ددا شد د َّددين كثد ددرة املؤلفد ددات الد دديت وقفد ددت عليهد ددا
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َّ
دت أن الددنظم طريقددة مثلددى لتدددريس العلددوم وخباصددة النحددو  ،وعرفددت أن جهددود
فتيق ْند م
علمائنددا األوائددل يف هددذا اجملددال كبددرية  ،فرغبددت يف االطددالع علددى مددا مكتددب عددن هددذا

املوضددوع فلددم أقددف إال علددى نددزر قليددل  ،وهددو مددا كتبدده الدددكتور حممددود الطندداحي يف
دراسددته لكتدداب الفصددول  ،إال أن كتابتدده مل تد ِّ
ت
دف ابلغددرض الددذي أتطلَّددع إليدده  ،فأخد َذ ْ
دار أبن أقددوم إبحصدداء املنظومددات النحويددة ودراسددة جوانددب فيهددا ؛ ليقددف
ت دراودين أفكد أب

القد ددارى علد ددى مد دددى اجلهد ددد الكبد ددري الد ددذي بذلد دده العلمد دداء يف تيسد ددري النحد ددو وتسد ددهيله
دت كلمددا
خدمددة للغددة القددرآن الكددرمي  ،ولنسددتفيد منهددا لِّ َمددا هلددا مددن أمهيددة كبددرية  ،فكند م
ددي عدددد كبددري مددن املنظومددات
ددي حددىت جت َّمدع لد َّ
وقفت على منظومددة حنويددة سددجلتها لد َّ
 ،فلمددا هتيَّددأت يل الظددروف قمددت إبحصددائها إحصدداء دقيقددا ووضددعتها يف هددذا البحددث

 ،وعند دددما قاربد ددت أن أنتهد ددي مند دده وقفد ددت علد ددى مقالد ددة كتبهد ددا الد دددكتور عبد ددد الكد ددرمي

األسددعد عددن الشددعر التعليمددي ونشددرها يف إحدددى اجملددالت غددري العلميددة  ،مث بعددد ذلددك

ضد َّدمنها كتابدده قمقدداالت منتخبددة يف علددوم اللغددة العربيددة  ،وبعددد ق دراء هلددا رأيددت أهنددا
غددري وافيددة ابلغددرض ؛ ألن الدددكتور األسددعد مل يتَّبددع فيهددا األسددلوب العلمددي يف البحددث

؛ إذ املعلومددات فيهددا خاليددة لامددا مددن التوثيددع واإلحالددة إىل املراجددع  ،مث وقفددت بعددد

ذلددك علددى كتدداب الدددكتور علددي أبددو املكددارم قتعلدديم النحددو العددرل  ،عددرض و ليددل

ال ددذي ذك ددر في دده كثد دريا م ددن املنظوم ددات النحوي ددة وبع ددض آاثره ددا  ،إال أن ددين وجدت دده مل
مْحي ِّ
صددها إحصدداء دقيقددا  ،كمددا أن املعلومددات الدديت أوردهددا تدداج إىل شدديء مددن التحقيددع

والتدددقيع  ،مث بعددد ذلددك علمددت بوجددود رسددالة ماجسددتري يف قسددم النحددو والصددرف
يف كلي ددة اللغ ددة العربي ددة جبامع ددة اإلم ددام ابل ددرايض ع ددن املنظوم ددات النحوي ددة ق د َّددمها أح ددد
دت عليه ددا وج دددت أن الباح ددث ق ددام إبحص دداء واس ددع
ط ددالب القس ددم  ،وعن دددما اطَّلَع د م
للمنظومددات إال أن عملدده اعتددوره كثددري مددن الددنقص  ،كاالفتقددار إىل توثيددع العديددد مددن
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املعلوم ددات ال دديت ذكره ددا  ،واعتم دداده كثد دريا عل ددى املراج ددع دون املص ددادر  ،كم ددا أن دده مل

يقددف علددى كثددري مددن املنظومددات الدديت ذكرهتددا أان يف حبثددي هددذا وصددل عددددها إىل 20

منظومددة  ،إضددافة إىل ذكددره ملنظومددات مل تثبته ددا املراجددع بلغددت سددبعة  ،واحدددة منه ددا

يف أصد ددول الفقد دده  ،إضد ددافة إىل أن عملد دده احنصد ددر يف سد ددرد املنظومد ددات واملقارند ددة بد ددني

مخس ددة منهد ددا  ،وهد ددي  :ألفيد ددة ابد ددن معد د  ،وألفيد ددة ابد ددن مالد ددك  ،والكافيد ددة الشد ددافية ،

ومنظومت دا ال دددمريي  ،وبعددد ط ددول تفك ددري رأيددت أن أكم ددل حبث ددي هددذا ؛ نظد درا ألمهيت دده

والش ددتماله عل ددى أش ددياء كث ددرية مل ت ددرد عن ددد م ددن كت ددب يف ه ددذا اجمل ددال  ،م ددع إف دداد م ددن

البحوث الثالثة السابقة .

وقد سرت يف هذا البحث على اخلطة التالية :

لهيد بيَّنت فيه سبب نشأة النحو  ،مث أسباب ظهور الشعر التعليمي .
1د أب
 2د ِّذ ْكر املنظومات النحوية مرتبة حسب سنة وفاة انظميها .
 3د أثر املنظومات يف تعليم النحو .

وقد ددد اقتصد ددرت يف ذكد ددر املنظومد ددات علد ددى أيد دداء العلمد دداء الد ددذين شد دداركوا يف الد ددنظم
النحد دوي وعاشد دوا يف الف ددرتة املمت دددة إىل هناي ددة الق ددرن العاش ددر اهلج ددري ؛ ألن الت ددأليف
النحددوي فيمددا بعددد ذلددك ضددعيف  ،كمددا أنددين أمهلددت ذكددر املنظومددات الدديت مل أقددف
دت عل ددى أي دداء انظميه ددا لك ددن مل أج ددد هل ددم
عل ددى أي دداء انظميه ددا  ،وك ددذلك ال دديت َوقَد ْف د م
ترمج ددة ؛ الحتم ددال ع دددم دخد دوهلم يف ه ددذه الف ددرتة  ،أيض ددا مل أتط ددرق ل ددذكر املنظوم ددات
دت يف مسد ددائل حم د َّدددة  ،مثد ددل  :مواض ددع االبت ددداء ابلنكد ددرة  ،ومواض ددع مهد ددزة
ال دديت أملَِّف د ْ
الوصددل والقطددع  ،وكددذلك املنظومددات املؤلَّفددة يف حد ٍ
درف مددن حددروف املعدداين أو يف نددوع
منهد ددا  ،وغريهد ددا مد ددن املنظومد ددات الد دديت تكد ددون مقتصد ددرة علد ددى مسد ددائل حمد ددددة ؛ نظ د درا
املص دنَّفة لتتمدديم
لكثرهتددا وخشددية إطالددة البحددث هبددا  ،كددذلك أغفلددت ذكددر املنظومددات َ
منظومات أخرى أو الزايدة عليها .
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وجتدددر اإلشددارة إىل أنددين قصدددت ابلنحددو يف قاملنظومددات النحويددة املددذكورة يف عن دوان
البحددث مددا يشددمله مفهددوم النحددو لدددى القدددماء  ،فيدددخل فيدده النحددو  ،والصددرف ،
وحروف املعاين .
وقددد حرصددت يف هددذا البحددث أن تكددون معلوماتدده صددحيحة دقيقددة  ،فالتزمددت
عن ددد ذك ددري للمنظوم ددة ابإلحال ددة إىل مص ددادر ترمج ددة الن دداظم ومراج ددع نس ددبة املنظوم ددة
إليدده  ،وسددعيا إلفددادة القددارى بيَّنددت املطبددوع مددن املنظومددات واملخطددوط منهددا ومكددان
وج ددوده  ،وق ددد ب ددذلت جه دددا كبد دريا يف استقص دداء أم دداكن وج ددود ك ددل منظوم ددة  ،فد د ذا
درت مكددان وجددود املنظومددة وثَّقتمدده مددن فهددارس املكتبددة املوجددودة فيهددا  ،ومددا بيدداين
ذَكد م
ه ددذا إال مد ددن أج ددل أن يسد ددتفيد امل ددتعلِّم مد ددن املطب ددوع منهد ددا  ،وينشد د املتخصد ددص يف
إخد دراج م ددا ي د دراه مالئم ددا م ددن املخطد ددوط ؛ ليمفي ددد غ ددريه فتتواصد ددل مس ددرية ال ددنظم الد دديت
ابتدددأها علمدداؤان األوائددل  ،كمددا أنددين حرصددا علددى إفددادة القددارى رأيددت أن أذكددر مطلددع
بع ددض املنظوم ددات املخطوط ددة ال دديت َّ
لكن ددت م ددن الوق ددوف عليه ددا م ددن أج ددل أن أعط ددي
القارى حملة عنها .
ويف اخلتددام أشددكر كددل مددن سدداعدين وأعددانين علددى إ دداز هددذا البحددث  ،وأسدأل هللا لدده
األجددر واإلاثبددة  ،وأخ دريا ال َّ
أدع دي الكمددال  ،ولكددن حسدديب أنددين بددذلت جهدددا كب دريا
وعظيمددا فيدده َ ،لثَّددل يف ق دراءة كثددري مددن كتددب ال درتاجم  ،ومصددنفات ق دوائم الكتددب ،
إضددافة إىل العديددد مددن فهددارس املكتبددات املخطوطددة  ،فمددا كددان مددن توفيددع فمددن هللا
 ومددا ك ددان م ددن تقص ددري فم ددن نفسددي والش دديطان  ،وم ددا أمب د ِّدرى نفس ددي ؛ إن ال ددنفس
ألم ددارة ابلس ددوء  ،وختام ددا أرج ددو أن يك ددون عمل ددي ه ددذا خالص ددا لوج دده هللا  ، وهللا
ويل التوفيع .
كتبه
د  .حسان بن عبد هللا الغنيمان
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عا العرب أحقااب من الزمن يف قلب جزيرهتم العربية وعاشت معهم لغتهم
العربية الفصحى راسخة الدعائم متماسكة البنيان بفضل بعدهم عن األعاجم ،
إضافة إىل وجود أسواق هلم تقام يف شهور السنة تمعقد فيها منتدايت األدب
ومفو مهو الشعراء من القبائل املتباعدة األصقاع
ويتبارى فيها بلغاء اخلطباء َّ
عن هلم من جيد اخلطب وبديع الشعر ،
فيعرضون مفاخراهتم ومنافراهتم وكل ما يَ ُّ
فكانوا بذلك يتكلمون لغتهم العربية بفصاحة مطلقة دون حاجة إىل معرفة
قواعدها أو ٍ
إملام أبحكامها .
ولقد ظهر اإلسالم يف قلب اجلزيرة العربية  ،وكان إقبال الناس عليه يف
البداية ضعيفا  ،مث ما لبث أن دخل فيه الناس أفواجا أفواجا ؛ ألنه دين اخلري
والفضيلة  ،ودين العلم والنور  ،فهو مُيرج أصحابه من الظلمات إىل النور ،
وينقلهم من الشقاء إىل السعادة  ،وهلذا وجدانه ينتشر سريعا ويتسع ويصل إىل
أماكن كثرية من أرجاء الكرة األرضية ويدخل فيه أعداد كبرية من غري العرب
الذين أصبحوا يم ِّ
كونون فئة كبرية من املسلمني  .وكان من الطبعي أن يندمج
هؤالء مع العرب املسلمني وُيتلطوا هبم  ،وكان ال ب َّد هلذا االختالط من اختاذ ٍ
لغة
م
له تمد َعِّربم عنه وتقضي حاجاته  ،ومل يكن بم ٌّد من أن تكون هذه اللغة هي اللغة
العربية ؛ ألهنا لغة املنتصر ولغة الدين اإلسالمي  ،وال سبيل الختاذ هذه اللغة
ِّ
ِّ
وضع قواع َد هلا ؛ لتصبح هذه اللغ مة
أساس
وحدة
الفكر ،
وسيلة للتعبري بدون ِّ
َ
ودعام َة الوحدة العقدية معا  ،ومن هنا كانت احلاجة االجتماعية قائمة لظهور ٍ
علم
لقواعد اللغة العربيةق. 1
ق 1ينظر اتريخ النحو العرل حىت أواخر القرن الثاين اهلجري ص  51و  55و . 60
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ابإلضافة إىل أن احلاجة الدينية كانت تقتضي ظهور هذا العلم  ،وذلك أن العرب

وحمور
املسلمني أرادوا أن ينشروا اإلسالم بني الشعوب اليت فتحوا بالدها ،
م
ِّ
اإلسالم كما هو
الضروري على
عرل  ،ومن
أب
معروف القرآ من الكرمي  ،وهو ٌّ
نص ٌّ
كل مسلم ومسلمة أن يقرآ منه ٍ
آايت يف كل يوم  ،ومن َمثَّ ال َّ
بد لَ مه من اإلملام
ابللغة العربية ولو بقد ٍر مُيَ ِّكنه من فهم اآلايت اليت يقرؤهاق ، 1على أن تكون
ٍ
إفساد
قراءته صحيحة خالية من اللحن ؛ ألن اللحن مذموم ؛ ملا محي ِّدثه غالبا من

للمعىنق ، 2ولذا كانت حماربة اللحن انبعة م ن اإلحساس الديين  ،وهكذا أصبح
تَد َعلُّ مم اللغة العربية قضي ًة دينيةق. 3
تغريا يف الواقع احلضاري
وقد ساعد على ظهور هذا العلم أن اإلسالم أحدث ُّ

ض َعهم يف مرحلة حضارية جديدة أتثرت هبا كل جماالت حياهتم
للمسلمني فقد َو َ
الفكرية واالجتماعية  ،ومن هذه اجملاالت لغتهم  :اللغة العربيةق 4؛ ألن الواقع
اللغوي مقرتن دائما ابلواقع احلضاريق ، 5واللغة هلا اتصال وثيع ابلنشاط املعريف

لإلنسان  ،فهي أكرب نشاط ينهض به اإلنسان .

إن هاتني احلاجتني  ،أي  :االجتماعية  ،والدينية قد جعلتا املسلمني يقفون أمام
ٍ
فس َعوا إىل مواجهته يف جمالني متصلني ومتكاملني  :أوهلما :
د لغوي كبري َ ،
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5

ينظر اتريخ النحو العرل ص . 55
ينظر كتاب إيضاح الوقف واالبتداء  14/1وما بعدها .
ينظر كتاب إيضاح الوقف واالبتداء  19/1وما بعدها  ،وأخبار النحويني البصريني ص ، 34
ومراتب النحويني ص  26وما بعدها  ،والفهرست البن الندمي ص  ، 63ونزهة األلباء ص
. 19
ينظر اتريخ النحو العرل ص  ، 45ويف التفكري النحوي العرب ص  32و . 35
ينظر يف التفكري النحوي عند العرب ص  11و . 35
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العالج السريع للمشكلة  ،وذلك بضب القرآن الكرمي ضبطا دقيقا حىت ال ُيطئ
فيه ِّ
قارئمهم  ،وذلك إبجيادهم أوال نق اإلعراب مث إجيادهم نق اإلعجامق، 1

واثنيهما  :عالج املشكلة عالجا جذراي على املدى البعيد  ،وذلك بد راسة اللغة
ب هذه الظواهر يف مكِّلي ٍ
ص ِّ
العربية ِّ
ات وقواعد تمشري إليها وتدل
وفهم ظواهرها َ ،و َ
َ
ِّ
ف هبا َوتمدتَد َعلَّ َم عن طريقهاق. 2
عر َ
عليها ؛ لتم َ
وقد لكن أبو األسود الدؤيل ق 69هد د رمحه هللا د من إجياد العالج السريع  ،فقام

بضب

النص القرآينق ، 3مث أعقبه نصر بن عاصم ق 89هد فوضع نق

اإلعجام .
ق4

ونتيجة لضب النص القرآين بدأ أبو األسود الدؤيل بوضع الدراسات النحوية

األوىل  ،ولكن من ارتياد الطريع إىل الدراسات اللغوية أبسرهاق . 5

مث تعاقبت بعده الدراسات اللغوية وبرز العلماء ونبغوا فيها وظهرت املدارس
واملؤلفات النحوية فاتسعت الدراسات اللغوية والنحوية وازدهرت حىت بلغت
مكانة مرموقة وعالية من بني العلوم اإلسالمية .

األوائل على تعليم ِّ
ص النحا مة
الناس
النحو بدافع حرصهم على
ولقد َح ِّر َ
َ
م
اإلسالم ولغته  ،؛ ألن مثرة علم النحو هي االستعانة به على فهم كتاب هللا وسنة
ق 1ينظر اتريخ النحو العرل ص  ، 61ويف التفكري النحوي عند العرب ص . 36
ق 2ينظر اتريخ النحو العرل ص . 60
ق 3ينظر مراتب النحويني ص  ، 29وأخبار النحويني البصريني ص  ، 34والفهرست البن الندمي
ص  ، 63واحملكم يف نق املصاحف ص  3و . 6
ق 4ينظر إشارة التعيني ص  ، 363ومعرفة القراء الكبار  ، 71/1وغاية النهاية . 336/2
ق 5ينظر اتريخ النحو العرل ص  60وما بعدها  ،ويف التفكري النحوي ص . 62
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نبيه  وفهم معاين كثري من العلوم الدينية اليت ليس هلا غىن عنه  ،إالَّ أهنم عانوا

منذ عصر مبكر صعوب ًة يف تعليم النحو ؛ إذ ما كادت أسس النحو تستقر نوعا
ما يف أواخر القرن الثاين حىت واجهت النحا َة
مشكالت تتمثل يف تعليم تالميذهم
أب

ظواهر اللغة وقواعد النحو ويف وسائل وأساليب تعليم هذه القواعدق . 1وقد

كان من أسباب ذلك أن املتحدث ابلعربية ال غىن له يف أي وقت من األوقات

عن النحو  ،فالكالم ال يستقيم بدون مراعاة قواعد النحو  ،ونظرا لكثرة قواعده

ف ن املتحدث حيتاج دائما إىل التطبيع ؛ كي يتعود لسانه على الصحيح من

الكالم ويبتعد عن اخلطأ دون حاجة إىل إملام كبري بقواعد النحو  ،ونظرا ألن
الفصاحة قد احنسرت أو ذهبت كان التطبيع أمرا ليس سهال  ،فكان العالج

األمثل هو اإلملام بقواعد النحو  ،وهذا حيتاج إىل مراجعة مستمرة وتذكر دائم ،
وهو ما سيولِّد صعوبة لدى من يتعلم النحو ؛ لذا كان على ِّ
املتعلم اجليد للنحو
َ
َّ
ُّ
أن يبذل جمهودا يف تعل مه ؛ ألن ما تعلمه ُيتلف عما تعود عليه  .فليست
مشكلةم تعليم النحو إذن راجع ًة إىل جوهر النحو ذاته  ،وإمنا هي انجتة عن بمد ْع ِّد
ممتَعلِّمه و ِّ
أغلب الناس عن لغته ؛ لذا فالدور األكرب يف ذلك يرجع إىل البيئة
االجتماعية  ،يضاف إىل هذا غياب الدافعية القوية ُّ
لتعلم النحو وخباصة لدى

عامة الناس ؛ ألنه أصبح مبقدورهم قضاء حاجاهتم والتعبري عنها دون حاجة كبرية

للنحو وقواعده .

وقد استمر علماء النحو يف مواجهتهم هلذه املشكلة  ،فبذلوا جهودا عظيمة

وكبرية يف مواجهتها إما ابلتأليف أو التدريس  ،فشارك يف هذه اجلهود كثري من
ق 1ينظر تعليم النحو العرل عرض و ليل ص . 35
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العلماء يف خمتلف األمصار اإلسالمية  ،فأسهم يف عالجها
علماء مل يكونوا من
م
مجيع املدارس والتجمعات النحوية  ،وقد شارك يف
أصل عرل كما أسهمت فيها م

هذا كثري من العلماء املتخصصني يف فنون أخرى من العلم  ،كاملفسرين

واألصوليني واألدابء وغريهم  ،وذلك ألن هذه املشكلة مل تكن مشكلة لغوية أو
إقليمية جمردة  ،بل هي مشكلة هلا جانبها الديين  ،مما يم َدلِّ مل على أن املستوى
الثقايف مرتب أوثع االرتباط ابملستوى اللغوي  ،وينبئ أن هؤالء كانوا يعون أن
ضحالة املقدرة اللغوية تمسِّلم دائما إىل هبوط م ْعطَي ِّ
ات مجيع جماالت الثقافة ،
م َ
ْ م
لغوية كانت أو غريهاق. 1
ولقد كان من مظاهر جهود العلماء يف مواجهة مشكلة تعليم النحو قيامهم بكتابة

مؤلفات هتدف إىل تسهيله سعيا إىل إدراكه والتمكن منه  ،وكانت لغة التأليف
املنتشرة يف القرون األوىل هي النثر  ،وذلك طََبعِّ ٌّي ؛ إذ إن النثر هو القادر على
ديد القواعد العلمية والتعبري عنها دون أن تقع ضحية التزام ما يفرضه النظم
من ضواب إيقاعية  ،وكانت لغة النثر يف هذه املصنفات تتسم مبا تتسم به لغة

العلم من وضوح ودقة ومباشرة مجيعاق . 2
ٍ
والشعر كان مستأثرا
ظ بِّ ِّه
بنصيب من االهتمام يف تراثنا اإلسالمي  ،فقد َح ِّف َ
العرب قبل اإلسالم جزءاً كبريا من اترُيهم وتراثهم  ،ومآثرهم وعاداهتم وأحواهلم
م

االجتماعية  ،وما ذاك إال خلفته على ألسنتهم  ،وسهولة حفظه وروايته  .ومبا أن
ظ مح َّج أبة على من مل حيفظ  ،فقد
العلم حيتاج إىل حفظ القواعد واألحكام فَ َم ْن َحِّف َ
ق 1ينظر تعليم النحو العرل ص  53د . 55
ق 2ينظر تعليم النحو العرل ص . 60
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ِّ
فَ ِّطن م ِّ
توظيف ِّ
النحو إىل أنه ابإلمكان
نظم الشعر وإيقاعاته
م
َ مَ
صن مفو العلوم وخباصة م
ِّ
ِّ
ُّ
يف صياغة منظومات حنوية تمسهم يف تسهيل تَد َعلمه  ،وتيسري حفظ قواعده وملكن
من استيعابه  ،وسرعة استحضاره وقت احلاجة ؛ ألن حفظ القاعدة هي الوسيلة

ال مْمثْدلَى لالبتعاد عن اللحن والتعبري بلغة فصحى .

وقد جلأ علماء النحو إىل النظم ؛ نظرا حلرصهم على تعليم النحو  ،وهلذا َكثمدَر
ْم النحوي بني قصيدة على قافية واحدة إىل أرجوزة متعددة القوايف  ،وبني
النَّظ م
ق1
نَظ ٍْم يف مسألة واحدة من مسائله إىل نَظٍْم يستغرق كل أبوابه ومسائله .
والذي يعنينا هنا هو احلديث عن املنظومات النحوية  ،فاملنظومات النحوية

نوع من الشعر التعليمي  ،وهو النظم الذي يهدف به انظمه إىل تعليم الناس

وتزويدهم ابحلقائع واملعلومات املتعلقة حبياهتمق ، 2وهو ي عتمد على النظر العقلي
الذي يم ِّ
قرب من موضوعية التناول واحلكم  ،وما تفرضه هذه املوضوعية من جترد
من املؤثرات اخلارجية  ،فهو ُيتلف عن الشعر ؛ ألن الشعر يصدر عن نظرة
وتعرب يف إطار من التشبيه لرتتكز على أتثري
عاطفية تعتمد على إحساس َجيَّا  ِّ ،م

عاطفي مباشر .

واختلفددت آراء البدداحثني يف نشددأة الشددعر التعليمددي لدددى العددرب  ،فددذهب كثددري

مددنهم إىل أن العددرب مل يعرف دوا هددذا اللددون مددن األدب إال يف القددرن الثدداين اهلجددري  ،مث

ذهددب بعددض هددؤالء إىل أندده نَ َشدأَ نشددأةً عربيددة خالصددةق ، 3وذهددب بعضددهم إىل أندده نشددأ
ق 1ينظر الفصول اخلمسون ققسم الدراسة ص  ، 29وتنظر املنظومات النحوية يف املبحث التايل .
ق 2ينظر حول الشعر التع ليمي ص  206قجملة اجلامعة اإلسالمية  ،السنة  ، 13العدد . 52

ق 3من هؤالء الدكتور طه حسني  .ينظر حديث األربعاء  ، 220/2والدكتور شوقي ضيف  .ينظر
التطور والتجديد يف الشعر األموي ص .352
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نتيجد د ددة اتصد د دداهلم ابلثقافد د ددة الوافد د دددة علد د دديهم  ،إمد د ددا اهلنديد د ددة أو اليواننيد د ددةق ، 1ولكد د ددن
املسددتقرى لشددعر العددرب جيددد أهنددم قددد عرف دوا هددذا اللددون مددن الشددعر منددذ اجلاهليددةق 2؛

إذ جي ددد أن كثد دريا م ددن فن ددون العل ددم ق ددد نظمه ددا ش ددعراء متق دددمون  ،فق ددد نظ ددم الش دداعر
عدددي بددن زيددد العِّبَددادي ق 35ق هد د قصدديدة يف منشدِّدأ اخللددع وقصد ِّدة خلددع آدم وحدواء
وهبوطهما من اجلنة  ،يقول يف مطلعهاق: 3
ايع حديثا كما يوما م ِّدثمده عن ظهر ٍ
سائل سأال
غيب إذا ما أب
أ ْن كيف أَبْدى إلهم ِّ
وعرف دنا آي داتِّ ِّده األ َموال
اخللع نعمتَهم فينا َّ
الزَّابء وج ِّذُيَة وقَ ِّ
صريق. 4
وله أيضا قصيدة أخرى نظم فيها قصة َّ َ

ونظم األخنس بن شهاب التغليب ق 70ق هد قصيدة يف علم تقومي البلدان ذكر
فيها مسكىن قبائل د قبيل ًة قبيل ًة  ،يقول يف مطلعهاق: 5

قامهم يسائل أطدالالً هلا ال مجت ِّ
ب
فم ْن م
يك أمسى يف البالد مم م
داو م
َ
ِّ
ِّ
َّ
فالبنة حطان بن ق ٍ
كاتب
ديس م
الع ْنوان يف َّ
منازل كما َمنَّ َع م
الرق م

ونظم أمية بن أل الصلت ق 5هد مقطوعات يف الشعر الديين  ،فقد دث يف
شعره عن التوحيد

ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6
ق7
ق8

ق6

 ،واإلُيان ابهلل

ق7

 ،واملوت وعدم اخللود

ق8

 ،والبعث

من هؤالء األستاذ أمحد أمني  .ينظر ضحى اإلسالم  ،245 /1وشكري فيصل  .ينظر مناهج
الدراسة األدبية ص  ، 109والدكتور مصطفى هدارة  .ينظر اجتاهات الشعر العرل يف القرن
الثاين اهلجري ص . 355
ينظر حول الشعر التع ليمي ص . 210
ينظر ديوان عدي بن زيد العبادي ص . 158
ينظر ديوان عدي بن زيد العبادي ص . 181
ينظر محاسة أل لام  ، 374/1واملفضليات ص . 203
ينظر ديوان أمية بن أل الصلت ص  343و . 353
ينظر ديوان أمية بن أل الصلت ص . 516
ينظر ديوان أمية بن أل الصلت ص  386و  450و . 528
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واحلسابق ، 1والدعوة إىل التفكر يف الطبيعة الدالة على قدرة هللا 

ق2

ذلك مما اشتمل عليه ديوانه .

وغري

كذلك نرى الشعر التعليمي موجودا يف العصر األموي  ،فلخالد بن يزيد

ابن معاوية األموي ق 85هد املشهور ابهتمامه ابلكيمياء منظومات يف هذا
]: Commented [R1

العلمق  ، 3ذكر يف إحداها طريقة ويل املعدن إىل ذهب أو فضة  ،يقول فيهاق: 4
الطر ِّق
خذ الطَّلْع مع األَ ْش ِّع وما يدوجدد يف ْ
وشيئا يمشبه الربقدا فددبِّدره بدال ح ْدر ِّق
ف ن أحببت موالكا

]: Commented [R2

ت يف اخللْد ِّع
فقد مس ِّدو ْد َ

أما يف العصر العباسي فقد ازدهر الشعر التعليمي وراج فنمظمت به كثري من

الفنون والعلومق 5؛ نظرا الزدهار العلم واتساع املعارف وازدايد اإلقبال على العلم

مما جعل املتعلمني يشعرون حباجتهم إىل النظم ليسهل عليهم حفظ املعلومات
وتداوهلا ونقلها ؛ لكون النظم وسيلة سهلة للحفظ والروايةق. 6

ٍ
حنو
أسلوب جديد
ويمد َع ُّد ابتداء العلماء يف النظم النحوي ارتيادا لطريع َ
لتعليم النحو  ،كان له آاثر بعيدة املدى فيه  ،سيأ ذكرها الحقاق ، 7من أمهها
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6
ق7

ينظر ديوان أمية بن أل الصلت ص  379و . 520
ينظر ديوان أمية بن أل الصلت ص . 352
ينظر الفهرست البن الندمي ص  ، 545ووفيات األعيان . 224/2
ينظر مروج الذهب للمسعودي . 258/4
ينظر كشف الظنون  1865/2د  ، 1868و  1960د . 1964
ينظر اجتاهات الشعر العرل يف القرن الثاين اهلجري ص  ، 354والشعر التعليمي قضمن
مقاالت منتخبة يف علوم اللغة ص . 405
ينظر ص  66وما بعدها .
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تنشي احلركة العلمية ؛ إذ كثر إقبال طالب العلم على حفظه ؛ ألن النظم أسهل
حفظا وأيسر استحضارا وأكثر رواجا من النثر ؛ ملا فيه من األوزان املستحبة

واملوسيقى املستعذبة .

والنظم العلمي ُيتلف عن املنت العلمي املنثور  ،فهو يتسم ابالختصار

وإجياز العبارة  ،وبروز التلميح بدال من التصريح ؛ نظرا ملا تستلزمه األوزان
الشعرية من حاجة إىل التقدمي والتأخري واحلذف وحنو ذلك  ،فهو يقتضي من

الدارس وخباصة إذا كان يدرس منظوم ًة موضوعة لغري املبتدئني أن يبذل املزيد من

اجلهد ؛ من أجل أن يدرك ما يتضمنه هذا النظم من اإلشاراتق ، 1ولن يتمكن
من بذل اجلهد الزائد يف تعلم النحو إال من كان لديه إملام جيد ابلنحو وثقافة

فعالة يف زايدة احلصيلة العلمية لدى املتعلم ،
حسنة فيه  ،فبهذا يصبح النظم وسيلة َّ

مما ينتج عنه رفع املستوى الثقايف لألمة ونشاط احلركة العلمية فيها .

والذي يعنينا هنا هو احلديث عن املنظومات النحوية وبداية النظم يف هذا

الفن  ،فبعد أن قرأت كتب النحاة والرتاجم والفهارس العامة ظهر يل أن البداايت

األوىل للنظم النحوي كانت يف أواخر القرن الثاين اهلجري  ،حينما ظهرت
األبيات املفرد َة املنظوم َة يف مسائل حنوية  ،وهذه تم ُّ
عد إرهاصات للمنظومات
الطويلة  ،وأول من نمقل عنه ذلك أبو عثمان املازين ق 247هد  ،إذ مروي عنه
نَظْم ٍ
بيت يف حروف الزايدة  ،وهو قولهق: 2
م
ت ِّ
ت ِّ
السماان
الس َما َن فَ َشيَّد ْبدنَِّين وقد م
َه ِّويْ م
كنت قِّ ْدماً َه ِّويْ م

ق 1ينظر الشعر التعليمي ضمن مقاالت منتخبة يف علوم اللغة ص . 408
ق 2ينظر املنصف  ، 98/1وشرح املفصل . 141/9
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وليس صحيحا أن النظم النحوي ابتدأ يف النصف األول من القرن الثاين

اهلجري ؛ لعدم صحة ما نَ َسبَه خلف األمحر ق 195هد للخليل بن أمحد
الفراهيدي ق 170هد من قصيد ًة حنوية  ،واليت أورد منها يف كتابه «مقدمة يف
النحو»ق 1البيتني التالينيق: 2
فَانْس ْع و ِّ
ب
ك مكلَّ مه َوبِّد«ال» َو « ممثَّ» َو «أ َْو» فَدلَ ْي َس ْ
ص ْل ِّابل َْو ِّاو قَد ْولَ َ
ت تَ ْ
م َ
ص مع م
الَف اء ان ِّس َقدةأب َك َذلِّ َ ِّ
ِّ
ب ال َْم َذ ِّاه ِّ
دب
مَ
ك ع ْن َدنَدا َو َسبيدلمها َر ْح م
ب مم ْش َدع م
ألنَ َم ْن َأت ََّم َل هذا النظم استبعد نِّ ْسبَدتَهم للخليلق ، 3ويؤكد هذا أنه مل ينسبها إليه
ق4
تلميذ لتلميذ
ورود رأي فيها لقطرب ق 206هد ق ، 5وهو أب
أحد ممن ترمجوا له  ،و م
ق6
واستعمال مصطلحات مل تكن معروفة لدى البصريني  ،كالنسع
اخلليل سيبويه ،
م
 ،واجلحدق ، 7وما مل يمسم فاعلهق ، 8واخلفضق ، 9وخلمُّو املنظومة من التعليالت ،

وهي ما كانت مشهورة يف عصر اخلليل

ق 10

 ،إضافة إىل أن رواايت تالميذ اخلليل

ق 1ينظر مقدمة يف النحو ص . 85
ق 2ينظر مقدمة يف النحو ص . 86
ق 3ينظر الفصول اخلمسون ققسم الدراسة ص . 29
ق 4ينظر اتريخ النحو العرل ص . 112
ق 5ينظر املنظومة النحوية املنسوبة للخليل ص . 211
ق 6ينظر املنظومة النحوية املنسوبة للخليل ص  ، 224واملدارس النحوية إلبراهيم السامرائي
ص  ، 135ومصطلحات النحو الكويف ص . 77
ق 7ينظر املنظومة النحوية املنسوبة للخليل ص  221و  ، 241ومصطلحات النحو الكويف ص . 146
ق 8ينظر املنظومة النحوية املنسوبة للخليل ص  ، 222واملدارس النحوية ص ، 121
ومصطلحات النحو الكويف ص . 63
ق 9ينظر املنظومة النحوية املنسوبة للخليل ص  ، 198واملدارس النحوية ص ، 132
ومصطلحات النحو الكويف ص . 120
ق 10ينظر اتريخ النحو العرل ص  114و  ، 115وقسم الدراسة يف املنظومة النحوية املنسوبة
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عنه تدل على أنه كان يمعىن بشرح أفكاره النحوية عن طريع التعليم ال
()2
ق1
يرض أن يؤلف
التأليف  ،وقد ذكر أبو بكر الزبيدي ق 379هد أن اخلليل مل َ
يف النحو حرفا أو يرسم من ه ريا ؛ نزاهة بنفسه  ،وترفعا بقدره  ،يضاف إىل هذا
أن منهج املنظومة ال يدت ِّ
ف عن
َّس مم مع منهج العلماء القدماء كاخلليل ؛ فقد مع ِّر َ
َ

خلو كتبهم من املقدماتق ، 3بينما هذه املنظومة توي على مقدمة
األقدمني ُّ

مكونة من  26بيتا( ، )4أيضا اقتصرت هذه املنظومة على ذكر القاعدة النحوية
والتمثيل هلا دون الولوج يف التفصيالت أو االستطرادات أو اخلالفات أو اخلارج

عن القاعدة  ،إضافة إىل إغفاهلا أبوااب حنوية ترد بصفة غري قليلة يف األساليب

العربية  ،كأنواع املعارف واحلال والتمييز واإلضافة والعدد وغريها

ق5

 ،وهذا

ُيالف ما معرف عن عصر اخلليل الذي مل تملح فيه الرغبة على العلماء يف تيسري

القواعد النحوية بقدر ما أحلت عليهم الرغبة العميقة يف استكشاف الظواهر

وصياغة القواعدق. 6

أما حماولة مَحم ِّق مع هذه املنظومة إثبات صحة نسبتها إىل اخلليل أبدلة ال تثبت علميا
للخليل ص . 49
ق 1ينظر طبقات النحويني واللغويني ص  ، 49واتريخ النحو العرل ص . 112
ق 2ينظر املزهر . 80/1
ق 3ينظر اتريخ النحو العرل ص . 111
ق 4ينظر املنظومة النحوية املنسوبة للخليل ص  32و  193د . 197
ق 5ينظر قسم الدراسة يف املنظومة النحوية املنسوبة للخليل ص  48و  49و . 50
ق 6ينظر اتريخ النحو العرل ص . 111
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عند املناقشة  ،كمقارنته املنظومة مبا ورد يف كتاب قاجلمل الذي نمسب للخليل

ق1

واخلليل منه ب راءق 2فهي حماولة ال تَد ْرتَقي إىل املستوى الذي جيعل قارى هذه
شع مر بصحة نسبتها إىل اخلليل .
املنظومة ي م
وإليك سردا أبياء العلماء الذين صنفوا يف النظم النحوي :

[ Commentedحسان:]3
]: Commented [R4

ي  ،املتوىف سنة  370هدق ، 3نَظَ َم أرجوزة
الي ْش مك ِّر ُّ
 1ــ أمحد بن منصور بن األَغَ ِّر َ
4
ق
ِّ
ْم َها
يف النحو والصرف  ،بلغت أبياهتا  2911بيتا َ ،ونَظ مْم َها َس ْه أبل َوعل م
َكثِّريأب  ،قال يف خطبتها فيما نقله عنه أبو حيانق : 4إين
اعتمدت أتليف هذه
م
ص َر عن مقصدي فيها
األرجوزة لَ َّما وجدت كثريا ممن سبقين إىل مثلها قَ َّ
يل ِّ
بتطو ٍ
بعيد املعىن  ،واختصا ٍر نَد ْزِّر اجملتىن ،
واخرتت أواس األمرين بني
م
اإلجياز واإلطالة  ،ومل أ ِّ
لكن عدلت إىل ما كان أقوى مح َّج ًة
مجر ْد مذهب ا بعينه ْ ،
عندي  ،وذكرت بعض ما اختلفوا فيه مكلِّديًّا لإليضاح منه  .أ هد .
س نظموا يف النحو  ،مما يؤيد ما ذمكر
فكالمه دليل على أنه قد سبقه أ َمان أب
سابقا من أن النظم النحوي ابتدأ يف أواخر القرن الثاين اهلجري .
َوأ ََّو مل هذه األرجوزة قولهق: 5
ق 1ينظر قسم الدراسة يف املنظومة النحوية املنسوبة للخليل ص  34د . 47
ق 2ينظر اتريخ النحو العرل ص  ، 109وقسم الدراسة يف كتاب احمللى البن شقري ص  ، 31وهو
كتاب اجلمل املنسوب للخليل .
ق 3تنظر ترمجته يف إشارة التعيني ص  ، 50والبلغة ص  ، 65وبغية الوعاة  ، 392/1وشذرات
الذهب . 377/4
ق 4ينظر تذكرة النحاة ص . 670

ق 5ينظر إشارة التعيني ص  ، 50والبلغة ص . 65
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ِّ ِّ ِّ
ص ال ِّْعَّزَة َوا ْجلَالال
ا ْحلَ ْم مد َّّلِل الَّذي تَد َع َاىل َو ْ
اسَت ْخلَ َ
وقد أورد أبو حيان من هذه األرجوزة يف كتابه تذكرة النحاةق 185 1بيتا .
 2ــ مجال الدين أبو القاسم يوسف بن حممد بن يوسف التد َّْوَزري الرشيدي ،
املعروف اببن النحوي  ،صاحب القصيدة املنفرجة  ،املتوىف سنة  513هدق  ، 2له

قصيدة حنوية رائية من حبر الطويل يَّاها «اليوسفية»ق ، 3تقع يف مثان وثالثني

بيتا  ،منها نسخة خطية حمفوظة يف اخلزانة العامة ابلرابطق ، 4ونسخة خطية

أخرى حمفوظة يف مكتبة إبراهيم الزمزمي احلفظي بعسريق . 5ومطلع هذه
القصيدة قولهق: 6

ِّ
اح مرِّف ِّه ألَّ ْفتمها لك يف شعري
أاي طالب اإلعراب دونك مجلة م َن ْ
دس ِّدر
وه َي قريبةأب ممنَظَّ َمدةأب يَ َّس م
تمعلِّ مم َ
اب ْ
ك اإلعدر َ
رهتا َّأُيا يم ْ

ق1
ق2

ق3

ق4
ق5
ق6

ينظر تذكرة النحاة ص . 670
تنظر ترمجته يف جذوة االقتباس  ، 552/2ونيل االبتهاج ص  ، 622وهدية العارفني
 ، 551/2واألعالم  . 247/8ويف كنيته خالف  ،فهي يف هدية العارفني واألعالم أبو
الفضل  ،ويف غالف «الدرة املضية» ل  1أ  ،ويف متنها ل  20ب أبو عبد هللا  ،ويف قصيدته
اليوسفية كىن نفسه أبل القاسم ؛ إذ قال فيها :
ِّ
أقسام الكالم ثالثةأب أبو القاسم
وقد قال
الشعر
النحوي يف أول
ُّ
م
ينظر الدرة املضية يف شرح القصيدة اليوسفية ل  10ب  .وينظر نسبة هذه املنظومة إليه يف
كتاب الدرة املضية يف شرح القصيدة اليوسفية ل . 21
إذ قال يف هذه القصيدة :
ومل ِّ
أنظ ِّم اليوسفية أبتغي هبا غري رضوان اإلله مع الغفر
ينظر الدرة املضية يف شرح القصيدة اليوسفية ل  20ب  ،ويالحظ أن صدر البيت مكسور ،
ومل أستطع تقوُيه .
ينظر فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة برابط الفتح قاملغرب األقصى
 351/1من القسم الثاين .
ينظر خمطوطات آل حفظي بني الضياع واحلفظ  ،ق جملة عامل الكتب مج  7ع  3ص . 306
ينظر الدرة املضية يف شرح القصيدة اليوسفية ل  1ب .
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ثالثون بيتاً فَد ْر معها ومثاندي ْة تمعلِّ مم يوما ما يمد َعلَّ مدم يف َش ْه ِّدر
وقد شرحها حممد بن أمحد املراب

اليعقول ق 1221هد

ق1

 ،ومن هذا

الشرح نسختان خطيتان حمفوظتان يف اخلزانة العامة ابلرابطق ، 2كما شرحها
عمر بن حممد بن أل بكر املبيض الصيداويق 3بشرح ياه «الدرة املضية يف

شرح القصيدة اليوسفية»  ،ومن هذا الشرح نسخة خمطوطة يف املكتبة
الظاهريةق. 4
 3ــ أبو حممد القاسم بن علي بن عثمان احلريري  ،املتوىف سنة  516هد ،
صاحب املقاماتقَ ، 5ع ِّم َل منظومة من حبر الرجز َيَّاها «ملحة اإلعراب»
بلغت أبياهتا  377بيتا َ ،وتمد َع ُّد هذه املنظومة ٍ
حبع أ ْموَىل املنظومات النحوية
التعليمية َ ،ويمد َع ُّد احلريري أول عامل لكن من توظيف مقدرته العملية
والشعرية يف سبيل تسهيل النحو وتعليمه  ،فقد اتبع فيها طرقا تعليمية
جيدة سيأ التنويه عليها فيما بعدق  ، 6ساعدت على تعلمها وحفظها ،

ق 1تنظر ترمجته ونسبة الشرح إليه يف املعسول . 62/5
ق 2ينظر فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة برابط الفتح  346/1من القسم
الثاين  ،وفهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة ابلرابط . 24/5
ق 3مل أقف على ترمجته وال اتريخ وفاته  ،لكنه ذكر يف شرحه قل  21أ أن من شيوخه مشس الدين
السخاوي ق 902هد  .ويف شذرات الذهب  232/10ترمجة ألخيه يوسف يف وفيات سنة
 929هد  ،ومن هنا نستطيع أن نم ِّ
قدر أن وفاته كانت يف الثلث األول من القرن العاشر .

ق 4ينظر فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية  ،علوم اللغة العربية  ،النحو ص . 193

ق 5تنظر ترمجته ونسبة املنظومة وشرحها إليه يف معجم األدابء  ، 2202/5وإنباه الرواة ، 23/3
وإشارة التعيني ص  ، 263وسري أعالم النبالء . 460/19
ق 6ينظر ص . 70
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وفعال كانت البداية املضيئة لكثري من العلماء الذين حفظوها وتعلموها يف

ب داية حياهتم العلمية  .وقد طمبعت هذه املنظومة أكثر من مرةق. 1
وللحريري شرح هلا طبع مرات متعددةق. 2

 4ــ أبو العباس أمحد بن عبد العزيز بن هشام بن أمحد الفهري الشنتمري  ،كان

َحديًّا سنة  553هدق . 3صنع أرجوزة يف النحو  ،وله أيضا َش ْر أبح هلذه
األرجوزةق. 4
َو َع َّدهم أحد الباحثني املعاصرين رائد النظم النحويق 5؛ ألنه استخدم مقدرته
املوسيقية ولكنه من األوزان اخلليلية فَد َع ِّم َل أرجوزة يف الغريب وأرجوزة يف
القراءات  ،وأرجوزة يف اخل  ،إضافة إىل أرجوزته يف النحو ؛ مما يؤكد مقدرته
يف الصياغة املوسيقية  ،ومعرفته هلذه العلوم وإتقانه هلا .

ولكن ال يم َس َّل مم هلذا الباحث ما ذكر ؛ ألن النظم يف أكثر من ٍ
علم ال ميد َع ُّد
رايدة يف أحدها وال يف مجيعها أيضا  ،وال سيما أننا عرفنا أنه قد مسبِّ َع يف

هذا اجملال  ،وأن منظومته مفقودة  ،وال مُيكن احلكم على مفقود .

َّ
يب املصري ،
ْم َه َّلِّ ُّ
 5ــ مم َه َّذ م
ب الدين أبو احملاسن مم َهلب بن احلسن بن بركات ال م
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5

ينظر معجم املطبوعات العربية  ، 750/1وفهرست الكتب النحوية املطبوعة ص ، 199
واملعجم الشامل للرتاث العرل املطبوع . 181/2
ينظر معجم املطبوعات العربية  ، 750/1وفهرست الكتب النحوية املطبوعة ص ، 125
واملعجم الشامل للرتاث العرل املطبوع املستدرك « »1على اجلزء الثاين ص . 86
تنظر ترمجته يف بغية الوعاة . 325/1
ينظر بغية الوعاة . 326/1
هو الدكتور علي أبو املكارم  .ينظر تعليم النحو ص . 60
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ق1
َّاها «نظم الفرائد
املتوىف سنة  583هد  ،له منظومة يف الفوائد النحوية َي َ
َّ
يب كل
ْم َهلَِّّ ُّ
وحصر الشرائد»  ،وهي ممَؤل َفةأب من  99بَديْدتًا  .ومل جيمع فيها ال م
أبواب النحو  ،وإمنا نَظَ َم فيها  49مسألة من مسائل النحو والصرف ،
نَظَ َم َها على ما اتفع له من عروض وقافية  ،وعلى حبوٍر من الشعر

خمتلفةق. 2

يب يف «نظم الفرائد» هي مسائل حيتاج الطالب
ْم َهلَِّّ ُّ
واملسائل اليت أوردها ال م
ص أبر ملواضع
كثري من املسائل اليت أوردها َح ْ
املتخصص إىل معرفتها  ،و أب
قِّ 3
شرح هلذه
ْم َهلَِّّ ِّيب أب
متعددة وردت يف كتب النحو يف أبواب كثرية َ .ولل م
ِّ
ْم َهلَِّّ ِّيب حمققةق. 4
املنظومة  .وقد طمبعت هذه املنظومة مع شرحها لل م
 6ــ احلسني بن أمحد بن خريان البغدادي  ،املتوىف قبل سنة  600هدق  ، 5له
أرجوزة جيدة يف النحوق. 6
 7ــ ركن الدين أبو الفضل العراقي بن حممد العراقي القزويين الطاووسي  ،املتوىف
سنة  600هدق  ، 7نظم املفصل للزخمشريق. 8

ْم ْندتَ ِّجب ،
 8ــ أبو املرجي سامل بن أمحد بن سامل بن أل الصقر  ،املعروف ابل م
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6
ق7
ق8

تنظر ترمجة يف إنباه الرواة  ، 333/3وإشارة التعيني ص  ، 356وبغية الوعاة . 304/2
ينظر نظم الفرائد وحصر الشرائد ققسم الدراسة ص . 37
ينظر نظم الفرائد وحصر الشرائد ققسم الدراسة ص . 39
طمبِّ َع يف القاهرة سنة  1406هد بتحقيع الدكتور عبد الرمحن العثيمني .
تنظر ترمجته يف لسان امليزان  ، 265/2وبغية الوعاة . 531/1
ينظر لسان امليزان  ، 265/2وبغية الوعاة . 531/1
تنظر ترمجته يف وفيات األعيان  ، 258/3وطبقات الشافعية الكربى  ، 346/8والبداية
والنهاية . 44/13
ينظر نسبة هذه املنظومة إليه يف هدية الع ارفني . 662/1
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املتوىف سنة  611هدق ، 1له أرجوزة حنوية  ،نَظَ َم َها على أبواب النحوق. 2

 9ــ أبو عمرو حممد بن عبد هللا بن غَيَّاث اجلذامي الشريشي  ،املتوىف سنة

 619هدق ، 3له أرجوزة نَظَ َم فيها املقدمة اجلزوليةق. 4
 10ــ زين الدين أبو احلسني حيىي بن مم ْع ٍ بن عبد النور  ،املتوىف سنة  628هدق، 5
َّف منظومتني حنويتني  ،مها :
صن َ
َ
أ د منظومته املشهورة بد«الدرة األلفية»  ،وقد نَظَ َم َها من حبري الرجز
والسريعق  ، 6وبلغ عدد أبياهتا  1021بيتا مع املقدمة واخلالةق . 7وقد
َشَر َح َها غري واحد من العلماءق. 8

ب د منظومة حنوية بلغت أبياهتا عشرة آالف بيتق. 9
 11ــ علم الدين أبو احلسن علي بن حممد السخاوي  ،املتوىف سنة  643هدق  ، 10نظم

كتاب «الضواب النحوية يف علم العربية» لشرف الدين أل عبد هللا حممد بن

عبد هللا
املرسي  ،املولود سنة  570هد  ،واملتوىف سنة  655هد
ِّ

ق 11

 ،ومن هذه

ق 1تنظر ترمجته يف معجم األدابء  ، 1339/3وإنباه الرواة  ، 67/2وبغية الوعاة . 575/1
ق 2ينظر معجم األدابء  ، 1339/3وإنباه الرواة  ، 67/2وبغية الوعاة . 575/1
ق 3تنظر ترمجة يف الذيل والتكملة لكتال املوصول والصلة . 295/6
ق 4ينظر الذيل والتكملة لكتال املوصول والصلة . 295/6
ق 5تنظر ترمجته يف معجم األدابء  ، 2831/6وإنباه الرواة  ، 44/4ووفيات األعيان . 243/5
ق 6ينظر شرح ألفية ابن مع . 188/1
ق 7ينظر الفصول اخلمسون ققسم الدراسة ص . 48
ق 8ينظر كشف الظنون  ، 155/1واتريخ األدب العرل . 306/5
ق 9ينظر الغرة املخفية شرح الدرة األلفية البن اخلباز ل  133أ .
ق 10تنظر ترمجته يف معجم األدابء  ، 1963/5ووفيات األعيان  ، 340/3ومعرفة القراء الكبار
. 631/2
ق 11تنظر ترمجته يف معجم األدابء  ، 2546/6والوايف ابلوفيات  ، 354/3وطبقات الشافعية
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املنظومة نسخة حمفوظة يف دار الكتب املصريةق. 1
 12ــ عز الدين أبو العباس أمحد بن علي بن َم ْعقل األزدي املهليب احلمصي ،

املتوىف سنة  644هدق  ، 2نظم كتاب اإليضاح والتكملة ألل علي

الفارسيق. 3

 13ــ أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أل بكر  ،املعروف اببن احلاجب  ،املتوىف
سنة  646هدق . 4له أرجوزة نظم فيها كتابه «الكافية» للملك الناصر

داود بن امللك املعظم َ ،و َيَّى هذه األرجوزة «الوافية»  ،وقد شرح هو
هذه املنظومة  ،وطمبِّع ِّ
ت مع شرحها حمققةق. 5
َ َ

 14ــ أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد بن احلسني املوصلي احلنبلي ،
ب بِّ مش ْعلَة  ،واملتوىف سنة  656هدق ، 6نَظَ َم كتاب عقود اللمع البن
ال مْملََّق م
ق1
ق7
َّاها
جين املتوىف سنة  392هد يف قصيدة المية من حبر الكامل َ ،ي َ

الكربى  ، 69/8وبغية الوعاة . 144/1
ق 1ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية . 257/2
ق 2تنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء  ، 222/23والوايف ابلوفيات  ، 239/7وبغية الوعاة
. 348/1
ق 3ينظر سري أعالم النبالء  ، 223/23وبغية الوعاة . 348/1
ق 4تنظر ترمجته يف وفيات األعيان  ، 248/3وإشارة التعيني ص  ، 204وسري أعالم النبالء
. 264/23
ق 5ينظر املعجم الشامل للرتاث العرل املطبوع . 122/2
ق 6تنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء  ، 360/23ومعرفة القراء الكبار  ، 671/2وغاية النهاية
 ، 80/2وشذرات الذهب . 486/7
كتاب يف النحو اختصره ابن جين اختصارا شديدا  ،وخلص فيه قواعد
ق 7كتاب «عقود اللمع»
أب
النحو األساسية سعيا إىل إيصاهلا إىل األفهام أبقرب الطرق  .ينظر عقود اللمع يف النحو ص
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«العنقود يف نظم العقود»  ،منها نسخة حمفوظة يف الكتبخانة اخلديوية

مبصرق ، 2وأخرى حمفوظة يف دار الكتب املصريةق ، 3ونسخة أخرى

حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةق. 4

َولِّ مش ْعَلة نفسه َش ْر أبح هلذه املنظومةق ، 5يوجد منه نسخة خطية حمفوظة يف
مكتبة ابن بدران اخلاصة ابلرايضق. 6
ص ِّري الضرير  ،املتوىف
 15ــ مجال الدين أبو زكراي حيىي بن يوسف بن حيىي َّ
الص ْر َ
سنة  656هد  ،له منظومة يف العربيةق . 7

ص ِّر ُّي ،
 16ــ م الدين أبو النصر فتح بن موسى بن محاد األموي اجلزيري ال َق ْ
املتوىف سنة  663هدق ، 8نَظَ َم املفصل للزخمشريق . 9

 17ــ شه اب الدين أبو شامة عبد الرمحن بن إياعيل بن إبراهيم الدمشقي ،
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6
ق7
ق8
ق9

 135و . 137
تنظر نسبة القصيدة إليه يف غاية النهاية  ، 81/2والدر املنضد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد
 ، 395/1وكشف الظنون . 1174/2
ينظر فهرست الكتب العربية احملفوظة ابلكتبخانة اخلديوية املصرية . 79/4
ينظر فهرست املخطوطات اليت اقتنتها الدار . 144/2
ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام حممد ص . 197
ينظر كشف الظنون . 1174/2
ينظر خمطوطات مكتبة ابن بدران اخلاصة يف الرايض  ،منشور يف جملة معهد املخطوطات العربية
يف الكويت  ،مج  32ج . 217/2
تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف املنهج األمحد  ، 278/4والدر املنضد ، 398/1
وشذرات الذهب . 493/7
تنظر ترمجته يف طبقات الشافعية لإلسنوي  ، 452/2وطبقات الشافعية الكربى ، 348/8
وبغية الوعاة . 242/2
ينظر طبقات الشافعية لإلسنوي  ، 453/2وطبقات الشافعية الكربى  ، 348/8وبغية الوعاة
 ، 242/2وكشف الظنون . 1776/2
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املتوىف سنة  665هدق ، 1نَظَ َم املفصل للزخمشريق . 2
 18ــ مجال الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن مالك الطائي ا ْجلَيَّاين

األندلسي األصل  ،املتوىف سنة  672هدق  . 3له مشاركة جيدة يف النظم
النحوي  ،إذ صنف مخس منظومات يف النحو والصرف  ،وهي :
أ د الكافية الشافية  ،وهي أرجوزة َمجَ َع فيها ابن مالك معظم مسائل النحو
ب
الغامض ،
ضبَطَ َها َ ،و َجالَ
األبواب َو َ
َ
َ
والصرف َ ،وبَ َسطَ َها َ ،وَرتَّ َ
وقرب البعي َد حىت ظهرت يف
ت َّ ،
ويَ َّس َر العسري َ ،و َ
ض َّم ال مْمتَ َشتِّ َ
كتاب  ،شافية لألساتذة
والطالب  ،قال يف
ْ
صورة كافية عن كل ْ
مقدمتهاق: 4
وهد د د د د د د ِّدذهِّ أرجد د د د د د د دوزة مسد د د د د د ددتوفيَ ْة
ددئني تبص د د د د د د د َرْة
تك د د د د د د دو من للمبت د د د د د د َ
داظر فيهد د د ددا واث د د د د دقا
فلْد د د د دي مك ِّن الن د د د د م
ط
فمعظ د د د د مدم الف د د د د ِّدن هب د د د ددا مض د د د ددبو م
وك د د ددم هب د د ددا م د د ددن ِّ
شاس د د د ٍدع تقد د د د َّدراب

عد د د د د دن أكثد د د د ددر املص د د د د دنَّفات مغد د د د د دنِّيَ ْة
ِّ
دذكرْة
وتمظْف د د د د مدر ال د د د ددذي انته د د د ددى ابلت د د د د َ
ِّ ِّ
دارى سدابدقد د د د د د د د د دا
بكوند د د د د د د د دده إذا مجيد د د د د د د د د َ

ط
والقد د د د د د د د م
دول يف أبواهبد د د د د د د ددا مبسد د د د د د د ددو م
وم د د د د ددن ع د د د د د د ِّو ٍ
يص ا َْ د د د د د دلَى مه د د د د د َّدذاب

ق 1تنظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  ، 673/2وبغية الوعاة  ، 77/2وطبقات املفسرين
للداوودي . 268/1
ق2

ينظر معرفة القراء الكبار  ، 674/2وبغية الوعاة  ، 78/2وكشف الظنون
. 1776/2

ق 3تنظر ترمجة يف إشارة التعيني ص  ، 320وفوات الوفيات  ، 407/3وطبقات الشافعية الكربى
 ، 67/8وبغية الوعاة . 130/1
ق 4ينظر شرح الكافية الشافية . 156/1
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فَ َم د د ْدن دعاه د ددا قاص د دددا ابلكافيَد د د ْة
فاهللم محيْ ِّظديندا خبد ِّري َس ْع ِّي

ص د د د د د د َّد أبق ول د د د د ددو يَ ِّزيد د د د د د مد الشاف د د د د د ديَ ْة
ممد َ
وبداجدت ِّ
ناء مثدر ِّ
ات ال َدو ْع ِّدي

وبلغت أبياهتا  2757بيتاق ، 1وقد َش َر َح ابن مالك نفسه هذه
األرجوزة َ ،وطمبِّ َع هذا الشرح حمققاق . 2كما شرحها غريه من
العلماءق. 3
ب د اخلالصة َ ،وتم َس َّمى ابأللفية  ،وهي أرجوزة تزيد عن ألف بيت زايد ًة
يسرية  ،وقد طمبِّع منت اخلالصة م َّر ٍ
ات عديدةق  . 4وقد اشتهرت
َ
َ
ق5
ِّ
ِّ
ِّ
ب
ق
من
ابلشرح
َل عدد كبري من العلماء .
ت
شهرة واسعة فَ َحظيَ ْ
واخلالص مة
اختصار للكافية الشافية  ،قال يف خالتهاق: 6
أب
ِّ
اشتم ْل
وما جبمدعِّ ِّده معنِّ م
يت قدد َك َم ْل نَظ ًْما على مج ِّل ال م
ْم ِّه َّمات َ
ِّ
ِّ
اصد ْة
الكافية ْ
صى من
أْ
ص َ
الص ْة كما اقتضى غ ًىن بِّالَ َخ َ
اخلمد َ
َحد َ
صلق. 7
ْمَف َّ
ْمَؤ َّ
ص مل يف نَظْ ِّم ال م
ج د ال م
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6
ق7

ينظر شرح الكافية الشافية  ، 2252/4و . 38/1
طَبَد َعهم يف سنة  1402هد مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي التابع لكلية الشريعة
مبكة املكرمة  ،بتحقيع الدكتور عبد املنعم أمحد هريدي .
ينظر كشف الظنون  ، 1369/2واتريخ األدب العرل . 293/5
ينظر معجم املطبوعات العربية واملعربة  ، 233/1واتريخ األدب العرل
 ، 277/5وفهرست الكتب النحوية املطبوعة ص . 43
ينظر كشف الظنون  ، 151/1واتريخ األدب العرل . 278/5
ينظر منت ألفية ابن مالك ص . 70
ينظر بغية الوعاة . 132/1
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ف هذه املنظومة بد« ِّ
الميَّة األفعال» وهي
د د املفتاح يف أبنية األفعالقَ ، 1وتمد ْع َر م
منظومة من حبر البسي ِّ ،
الرِّو ِّي  ،مكونة من  114بيتاق ، 2قال يف
الميَّةم َّ
مقدمتهاق: 3

احلدم د د د د د د مد ِّ
هلل ال أبدغِّ د د د د د دي بِّد د د د د ِّده بد د د د د د َدالَ
مث الص ددالةم عل ددى خ د ِّ
دري ال ددورى وعل ددى
ِّ
ِّ
صد د د ُّدرفَهم
دل َمد د د ْدن مْحيكد د د ْدم تَ َ
وبع د د د مد فالف ْعد د د م
وقد
فدهد َ
اك نَظ ًْما حميطا ابل مْم ِّهِّم ْ

ضد د د د َدوانِِّّه األ ََم د د د دالَ
َمحْ د د د د ًدا يَدبمدلِّد د د د د مغ ِّمد د د د ْدن ِّر ْ
ض د د د د ددال
سداداتِّدنَد د د د د ددا آلِّد د د د د ِّده وص د د د د د دحبِّ ِّه ال مف َ
ِّ
ِّ
السد د د ددبمال
اب و ُّ
َحيمد د د د ْدز مد د د د ْدن اللغد د د ددة األب د د د دو َ
َْحي ِّوي التفاصيل من يسَت ِّ
حض مرا ْجلمَمال
ْ
َ َْ َْ

ت هذه املنظومة طبعات متعددةق . 4وهلذه املنظومة
وقد طمبِّ َع ْ
ق5
ِّ
شرح ابن
شروح ليست ابلقليلة  ،طمب َع منها ثالثة شروح  :م
الناظمق ، 6وشرح ا َْحب َرق اليمين  :املبسوط  ،واملختصرق. 7

هد د الفوائد يف النحو  ،وهي منظومة حنوية ليست على روي واحد  ،وقد نثرها
املسمى بد«الفوائد النحوية واملقاصد احملوية»ق. 8
يف كتابه َّ
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6
ق7
ق8

ينظر شرح المية األفعال البن الناظم ص  39و  ، 40واتريخ األدب العرل . 291/5
ينظر شرح المية األفعال البن الناظم ص  ، 194ومنت المية األفعال ص  113د . 122
ينظر المية األفعال ص . 113
ينظر معجم املطبوعات العربية  ، 234/1واتريخ األدب العرل . 291/5
ينظر كشف الظنون  ، 1536/2وإيضاح املكنون  ، 397/2واتريخ األدب العرل . 292/5
من طبعات شرح المية األفعال البن الناظم طَبْد َعةم دار قتيبة يف بريوت عام  1411هد  ،بتحقيع
حممد أديب مجران  .وله طبعات أخرى  .ينظر معجم املطبوعات العربية . 235/1
لَِّب ْح َرق اليمين شرحان لالمية األفعال  ،أحدمها مبسوط  ،واآلخر خمتصر  .ينظر شرح المية
األفعال املختصر لِّبَ ْح َرق ص  ، 10وقد طمبِّ َع كال الشرحني طبعات متعددة  .ينظر معجم
املطبوعات العربية  ، 533/1واتريخ األدب العرل . 293/5
ينظر كتاب الفوائد النحوية واملقاصد احملوية ل  1ب  ،وتعليع الفرائد  ، 31/1وبغية الوعاة
 ، 132/1وكشف الظنون . 1964/2
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ين األنصاري األندلسي ،
اج ِّ ُّ
 19ــ أبو احلسن حازم بن حممد بن احلسن الْ َق ْرطَ َ
املتوىف سنة  684هدق ، 1له منظومةأب حنوية من حبر البسي  ،مكونة من
ق2
ميم مفتوح أبة  ،قال يف مقدمتهاق: 3
 219بيتاً َ ،وَرِّويُّد َها أب

احلم مد ِّ
ِّ
وجاع ِّل ِّ
العقل يف مس ْب ِّل اهلدى َعلَ َما
هلل مم ْعِّلي قَ ْد َر َم ْن َعلِّ َما
ِّ
ٍ ِّ
ٍ
حممد ِّ
تص َما
سنَّتِّ ِّه
خري مبعدوث به ا ْعد َ
مثَّ الصالةم على اهلادي ل م
وهي
خمتص َرأبة مم َرَّك َزةأب على أكثر األبواب النحوية استعماالً ،
أب
منظومة َ
ِّ
ين
منظومت مه َم ْس َح ًة
اجِّ ُّ
َ
مقتصَرةأب على األشهر من اآلراء  .وقد كسا الْ َق ْرطَ َ
ِّ
ِّ
أديب مرَه ِّ
ف احلِّ ِّ
س  ،فزادت هبذا مجاالً واكتسبت
أدبيَّةً انبع ًة من نَد ْف َحة ٍ م ْ
هباءق ، 4وسيأ احلديث عن هذا الحقاق. 5
اج ِِّّينق ، 6كما قام
ونمشرت هذه املنظومة يف آخر ديوان حازم الْ َق ْرطَ َ
بشرحها األستاذ بنيونس الزاكي املغرل  ،وطمبع الشرح يف الرايضق . 7وقد
ذكر ابن هشام األنصاري يف كتابه املغين  14بيتاق 8من هذه املنظومة .

ق 1تنظر ترمجته يف إشارة التعيني ص  ، 81والبلغة ص  ، 78وبغية الوعاة  ، 491/1وشذرات
الذهب . 676/7
ق 2ينظر املنظومة النحوية حلازم ص . 221
ق 3ينظر املنظومة النحوية حلازم ص . 197
ق 4ينظر إ اف احلازم ص . 40
ق 5ينظر ص . 76
ٍ
ق 6ينظر ديوان َح ِّ
اجِِّّين ص  123د . 133
ازم الْ َق ْرطَ َ
َّم له العالمة
ق 7طمِّب َع يف مطابع دار طيبة ابلرايض سنة  1414هد  ،ونشرته مطابع العاصمة َ ،وقَد َ
عبد هللا كنون .
ق 8ينظر املغين البن هشام ص . 123
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 20ــ شهاب الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن اخلليل بن سعادة ْ
اخلمَويِّ ُّي ،

املتوىف سنة  693هدق  ، 1نَظَ َم كتاب ابن مالك « شواهد التوضيح
والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح»ق. 2

 21ــ عز الدين أبو حممد عبد العزيز بن أمحد بن سعيد بن عبد هللا ُّ
الد َم ِّْري ُّي
املعروف َّ
يين  ،املتوىف سنة  694هدق ، 3له منظومتان حنويتان مها :
ابلديْ ِّر ِِّّ
أ د املقدمة النحوية  ،وهي منظومة مخمَ َّم َسةأب  ،مكونة من أربعة وعشرين
خممساق ، 4هلا نسخة خطية مع شرح جملهول حمفوظة يف دار الكتب
الظاهريةق. 5
ب د منظومة حندويدة من حبر الرجز يف  136بيتاق ، 6هلا نسخة خطية حمفوظة
يف مكتبة جسرتبيتق. 7

 22ــ فخر الدين أبو عاصم علي بن عمر الفقيهي ِّ
اإل ْس َفْن َد ِّر ُّي  ،املتوىف سنة
 698هدق ، 8نَظَ َم كتاب املصباح للمطرزي املتوىف سنة  610هد .

ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6
ق7
ق8

تنظر ترمجته يف طبقات الشافعية لإلسنوي  ، 501/1وبغية الوعاة  ، 23/1وشذرات الذهب
 ، 739/7وهو منسوب إىل مخ َوي  :مدينة من أعمال أذربيجان يف إقليم تربيز  .يظر معجم
البلدان . 467/2
ينظر بغية الوعاة  . 24/1ويف كشف الظنون  155/1ذَ َك َر أنه نَظَ َم التوضيح البن هشام ،
وهذا س ْهو و ِّ
اض أبح  ،ألن ا ْخلمَويِّ َّي تويف سنة  693هد  ،وابن هشام ولد سنة  708هد  .ينظر
َ أب
إشارة التعيني ص . 403
تنظر ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى  ، 199/8وحسن احملاضرة . 421/1
ينظر املقدمة النحوية ل  1ب د  3أ .
ينظر فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية  ،النحو ص . 458
ينظر منظومة حنوية للديريين ل  101ب  ،و  102ب .
مل أهتد إىل رقمها يف فهرس جسرتبيت  ،وهلا مصورة فلمية حمفوظة يف جامعة اإلمام  .ينظر
فهرس املخطوطات املصورة يف النحو ص . 287
تنظر ترمجته يف الدراسة اليت كتبها حمقع كتاب املقتبس ص  29وما بعدها  ،وتنظر نسبة هذه
املنظومة إليه يف كتابه املقتبس ج  2ق  2ب .
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 23ــ أبو احلكم مالك بن عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن املالقي املعروف
اببن املرحل  ،واملتوىف سنة  699هدق  ، 1نَظَ َم أرجوزة يف النحو  ،هلا نسخة

حمفوظة يف هسربيسق. 2

ي  ،املتوىف سنة
 24ــ شرف الدين أمحد بن حممود بن عمر بن قاسم ا ْجلَْن ِّد ُّ
 700هد تقريباق ، 3له منظومة يف الصرف يَّاها «عقود اجلواهر»  ،تقع يف
 173بيتاق ، 4مطلعهاق: 5

ابب ذكا ك مفَت ِّ
كالد ِّر ُّ ،
رايهم والح ُّ
ات ال ِّْم ْسك َّ
والد ِّر ُّي معناهم
أب
ومن هذه املنظومة نسخة خطية حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود

اإلسالميةق ، 6وقد نثرها مؤلفهاق. 7

 25ــ فخر الدين حممد بن مصطفى بن زكراي بن خواجا َّ
الص ْل َغ ِّر ُّي ،
الد ْوَركِّ ُّي َّ
املتوىف سنة  713هدق ، 8نَظَ َم كافية ابن احلاجبق . 9
ق 1تنظر ترمجته يف غاية النهاية  ، 36/2وبغية الوعاة  ، 271/2وجذوة االقتباس ، 327/1
وسلوة األنفاس . 99/3
ق 2ينظر اتريخ األدب العرل لربوكلمان . 136/5
ق 3تنظر ترمجته ونسبة الكتاب إليه يف اجلواهر املضية  ، 124/1وكشف الظنون ، 1155/2
وهدية العارفني . 102/1
ق 4ينظر عقود اجلواهر ل  1ب د  6أ .
ق 5ينظر عقود اجلواهر ل  1ب .
ق 6ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص . 356
ق 7ينظر كشف الظنون . 1155/2
ق 8تنظر ترمجته يف بغية الوعاة . 246/1
ق 9ينظر البغية  ، 247/1وكشف الظنون  ، 1345/2وإيضاح املكنون . 232/2
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 26ــ أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن ظاهر بن عبد هللا البالسي املقرى  ،املتوىف
سنة  713هد  ،له نظم يف العربيةق. 1

 27ــ برهان الدين إبراهيم بن عمر ا ْجلَْع َِّرب ُّي الشافعي  ،املتوىف سنة
 732هدق ، 2له منظومة نونية من حبر الكاملق. 3
 28ــ أثري الدين أبو َحيَّان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن َحيَّان األندلسي ،

ق4
َّاها «هناية اإلغراب يف علمي التصريف
املتوىف سنة  745هد  ،له أرجوزة َي َ
ويف قبل إكماهلاق. 7
واإلعراب»ق ، 5وهي أرجوزة طويلةق ، 6تم ِّ َّ

 29ــ بدر الدين أبو حممد احلسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي املرادي ،
املشهور اببن أم قاسم  ،واملتوىف سنة  749هدق ، 8له منظومة يف معاين

احلروف  ،وله شرح هلاق. 9
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6
ق7
ق8
ق9

تنظر ترمجته ونسبة النظم إليه يف غاية النهاية  ، 64/2والدرر الكامنة  ، 320/3وبغية الوعاة
. 30/1
تنظر ترمجته يف العرب للذهيب  ، 94/4والبداية والنهاية  ، 167/14والنجوم الزاهرة
. 296/9
ينظر حاشية الشيخ ايسني على التصريح . 24/2
تنظر ترمجته يف الدرر الكامنة  ، 302/4والبلغة ص  ، 184والبغية . 280/1
ينظر منهج السالك ص  45و  ، 361وبغية الوعاة  ، 283/1واألشباه والنظائر للسيوطي
 ، 98/3وكشف الظنون . 1986/2
ينظر منهج السالك ص . 360
ينظر بغية الوعاة  ، 283/1وكشف الظنون . 1986/2
تنظر ترمجته يف غاية النهاية  ، 227/1والدرر الكامنة  ، 32/2وبغية الوعاة ، 517/1
وشذرات الذهب . 274/8
تنظر نسبة املنظومة وشرحها إليه يف الدرر الكامنة . 32/2
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 30ــ مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد املؤمن بن اللبان اإلسعردي الدمشقي

ق1
ض َّمنَد َها أكثر فوائد
املصري  ،املتوىف سنة  749هد  ،له ألفيَّةأب يف النحو َ
ق2
ق2
صنَّف ِّمثْدلم َها
التسهيل البن مالك واملقرب البن عصفور  ،قيل  :قمل يم َ
حق. 2
يف العربية  .وله عليها َش ْر أب

 31ــ زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر بن الوردي  ،املتوىف
سنة  749هدق ، 3له مشاركات جيدة يف النظم النحوي تتمثل فيما يلي :

أ د التحفة الورديةق ، 4وهي أرجوزة مكونة من  153بيتاق ، 5وله شرح هلا
طمبِّ َع مَحم َّققاًق. 6

ق7
حق. 8
ب د اللباب يف علم اإلعراب  ،وهي قصيدة حنوية  ،وله عليها َش ْر أب
ق9
حق. 10
ج د تذكرة الغريب  ،وهي منظومة حنوية  .وله عليها َش ْر أب

د د خمتصر
منظوم أللفية ابن مالك يف  150بيتا
أب

ق 11

.

ق 1تنظر ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى  ، 94/9والدرر الكامنة  ، 330/3وطبقات املفسرين
للداودي  ، 80/2وشذرات الذهب . 279/8
ق 2ينظر طبقات املفسرين للداودي . 80/2
ق 3تنظر ترمجته يف الدرر الكامنة  ، 195/3وبغية الوعاة  ، 226/2والبدر الطالع . 514/1
ق 4ينظر ديوان ابن الوردي ص  ، 142وكشف الظنون . 376/1
ق 5ينظر كشف الظنون  ، 376/1وشرح التحفة الوردية ققسم الدراسة ص . 50
ق 6حققها الدكتور عبد هللا الشالل  ،ونشرهتا مكتبة الرشد اب لرايض سنة  1409هد .
ق 7ينظر ديوان ابن الوردي ص  ، 103وبغية الوعاة  ، 226/2وشذرات الذهب ، 276/8
وكشف الظنون . 1543/2
ق 8ينظر ديوان ابن الوردي ص . 103
ق 9ينظر ديوان ابن الوردي ص  ، 103وبغية الوعاة  ، 227/2وشذرات الذهب ، 276/8
وكشف الظنون . 390/1
ق 10ينظر ديوان ابن الوردي ص . 103
ق 11ينظر الدرر الكامنة  ، 195/3والبدر الطالع . 514/1
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هد د فة األحباب يف اختصار ملحة اإلعرابق. 1
و د خمتصر منظوم ل كتاب اللمحة البدرية يف علم العربية ألل حيان
األندلسي ق 745هد

ق2

.

س بن عبد هللا ا ْجلمْن ِّد ُّي
النحوي  ،املتوىف سنة  749هدق  ، 3له
ُّ
 32ــ عالء الدين طَْي َ ْرب م
َّاها «الطرفة» َمجَ َع فيها بني ألفية ابن مالك وكافية ابن احلاجب وزاد
منظومةأب َي َ
ق4
شرح هلذه املنظومةق. 4
عليهما  ،وتقع يف  900بيت  ،وله أب

 33ــ عفيف الدين أبو حممد عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان بن فالح
اليافعي اليمين املكي الشافعي  ،املتوىف سنة  768هد  ،له قصيدة يف حنو

ثالثة آالف بيت مشتملة على ما يقرب من عشرين علما منها النحو

والصرفق. 5

 34ــ مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن عيسى بن عبد هللا السلسيلي  ،املتوىف
سنة  770هدق ، 6نَظَ َم أرجوزة يف التصريف .

ق 1ينظر ديوان ابن الوردي ص  ، 103وبغية الوعاة . 227/2
ق 2ينظر كشف الظنون  ، 1561/2وهدية العارفني . 789/1
ق 3تنظر ترمجته يف الدرر الكامنة  ، 228/2وبغية الوعاة  ، 21/2وشذرات الذهب . 275/8
ق 4ينظر الدرر الكامنة  ، 228/2وبغية الوعاة  ، 21/2وشذرات الذهب  ، 275/8وكشف
الظنون . 1111/2
ق 5تنظر ترمجته ونسبة القصيدة إليه يف طبقات الشافعية لإلسنوي  ، 579/2والعقد الثمني
 ، 104/5والدرر الكامنة  ، 247/2وشذرات الذهب . 362/8
ق 6تنظر ترمجته ونسبة األرجوزة إليه يف الدرر الكامنة  ،129/4وبغية الوعاة  ، 205/1وطبقات
املفسرين للداوودي  ، 223/2وشذرات الذهب  ، 325/8ودراسة كتاب شفاء العليل
 19/1د . 38
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[ Commentedح.ع.غ :]5شرح المقدمة اللؤلؤة في
النحو زجعت إليه في الحاشية التي مضت
هنا  ،وهو مطبوع باسم «اللؤلؤة في علم
العربية وشرحها» تأليف يوسف بن محمد
ي  ،دراسة وتحقيق الدكتور أمين
ال ُّ
س َّر َم ِر ُّ
عبد هللا سالم  ،مطبعة األمانة  ،القاهرة ،
الطبعة األولى  1412هـ .

السَّرَم ِّر ُّي  ،املتوىف
ْمظََّفر يوسف بن حممد بن مسعود ُّ
 35ــ مجال الدين أبو ال م
سنة  776هدق ، 1له قصيدة حنوية ياها «املقدمة اللؤلؤة يف النحو» تقع
ق2
الم مفتوحةق ، 3قال
يف  163بيتا  ،نظمها على حبر البسي َ ،وَرِّويُّد َها أب
يف مقدمتهاق : 4
ِّ
هلل حدمد ًدا ير ِّ
تضيه على مد ا ِّم ْن ِّ
منه يل َحنَال
أفانني فَ ْ
ض ٍل م
احلم مد َ ْ
خري الورى وعلى ٍ
ٍ
مث الصال مة على ِّ
آل
مع َم ْن قَد َفا َوتَال
وصحب لَهم َ
وقد اقتصر فيها على املهم من قواعد النحو ؛ ألنه وضعها للمبتدئني ؛ إذ
قال يف مقدمتها(: )4
ِّ ِّ
ٍ
جاء يبغي ِّعل َْمهم َع ِّجال
صتمها َع ِّجال
وهذه نبذةأب خلَّ ْ
لطالب َ
ت محمََّق َقةًق ، 5وله شرح هلا طمبِّ َع حمققا أيضاق. 6
وطمبِّ َع ْ

الس ِّ
الو ُّي  ،الشهري
 36ــ أبو عبد هللا حممد بن حممد بن حممد بن عمران ال َف َزاري َّ
ِّابل ِّْم ْج َر ِّاد ِّي  ،املتوىف سنة  778هدق ، 7له قصيدة من حبر الطويل تقع يف
َّاها «المية ا ْجلم َمل»ق ، 8قال يف
 71بيتا  ،نظمها يف قواعد اإلعراب و َي َ
مطلعهاق: 9

ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6
ق7
ق8
ق9

تنظر ترمجته يف الدرر الكامنة  ، 473/4والبغية  ، 360/2وشذرات الذهب . 429/8
ينظر املقدمة اللؤلؤة ص  ، 200وشرح املقدمة اللؤلؤة ققسم الدراسة ص . 57
ني السرمري هذا يف خالتها ص  200حينما قال :
بََّ َ
ِّ
َّ
دحاة
م
ة
لؤلؤ
هللا
مد
ض
ق
د
ت
وقد
ود َعد ًة مدما َحدال و َغدال
د
الن
ُّ
د
حب
ت
د
م
َ
َ ْ
م َ
ِّ
أصداف حب ٍر بسيد د ِّ الن ِّ
جوهرها
ب كان يف
الشفاف قد مجبال
م
إن تمدْندَت َس ْ
َّظم م
ينظر املقدمة اللؤلؤة يف النحو ص . 183
ت يف القاهرة عام  1410هد  ،بتحقيع الدكتور عبد الرمحن العثيمني .
طمِّب َع ْ
طمبِّ َع يف القاهرة عام  1412هد  ،بتحقيع الدكتور أمني عبد هللا سامل .
تنظر ترمجة يف إيضاح املكنون  ، 397/2واألعالم  ، 44/7ومعجم املؤلفني . 286/11
ينظر إيضاح املكنون . 397/2
ينظر المية اجلمل للمجرادي ل  1ب .
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ت أوال على َسيِّد ِّ
الرسل الكر ِّام ذوي العال
م
محدت إهلي مث صلَّ ْي م
هلا أربع نسخ خطية حمفوظة يف اخلزانة العامة ابلرابطق ، 1ونسختان يف

اجلزائرق ، 2ونسختان أخراين يف جامعة اإلمام حممد بن سعود

اإلسالميةق ، 3ونسخة واحدة يف كل من دار الكتب الوطنية التونسيةق، 4

ودار الكتب املصريةق ، 5ومكتبة احلرم النبويق ، 6وجامعة امللك عبد

العزيزق. 7

ق8
ت أيضا مع
ت يف فاس سنة  1317هد ضمن جمموع َ ،وطمبِّ َع ْ
وقد طمبِّ َع ْ
ق9
شرحها لعلي بن أحدمد َّ ِّ
ْم َس َّمى
الر ْيموك ِّي  ،املتوىف سنة  1049هد  ،ال م

«مربز القواعد اإلعرابية من القصيدة اجملرادية»

ق 10

.

ق 1ينظر فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة ابلرابط قاخلزانة الكتانية ، 144/6
وفهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة ابلرابط  184/1و  235و . 258
ق 2ينظر اتريخ األدب العرل . 426/7
ق 3ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص  266و . 267
ق 4ينظر فهرس املخطوطات يف دار الكتب الوطنية التونسية . 32/2
ق 5ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية . 171/2
ق 6ينظر فهرس خمطوطات مكتبة احلرم النبوي ص . 476
ق 7ينظر فهرس املخطوطات املوجودة ابملكتبة املركزية جبامعة امللك عبد العزيز . 347/9
ق 8ينظر فهرست الكتب النحوية املطبوعة ص . 220
ق 9تنظر ترمجته يف صفوة من انتشر ص . 125
ق 10ينظر فهرست الكتب النحوية املطبوعة ص  ، 174ومل يمذكر فيه اتريخ الطباعة .
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 37ــ عبد الرحيم بن علي بن هبة هللا اإلسنائي الصويف  ،املتوىف سنة  779هدق ، 1له
منظومة حنوية َيَّاها «املفيد» .

 38ــ مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن علي بن جابر ا ْهلََّواري األندلسي
الضرير  ،املتوىف سنة  780هدق ، 2له خمتصر منظوم مللحة اإلعراب َيَّاه
«املنحة يف اختصار امللحة»  ،يقع يف  210أبيات  ،قال يف مطلعهق: 3
اللهم اي ذا ِّ
َج ُّل ِّ
الطول
القول حنمدك َّ
أقول واحلم مد أ َ
ومن هذه املنظومة نسخة حمفوظة يف املكتبة الوطنية يف ابريسق ، 4وقد
شرح ابن جابر نفسه هذه املنظومة .

 39ــ تقي الدين عبد الرمحن بن أمحد بن علي الواسطي البغدادي القاهري ،

املتوىف سنة  781هدق ، 5نظم املقدمة النحوية «غاية اإلحسان يف علم

اللسان» ألل حيان النحوي ق 745هد .
 40ــ عماد الدين أبو الفداء إياعيل بن حممد بن بَد ْر َدس بن نصر البعلي احلنبلي ،
املتوىف سنة  786هدق ، 6له منظومة حنوية نَظَ َم هبا كتاب «الطرفة يف
النحو»ق 7لشمس الدين أل عبد هللا حممد بن عبد اهلادي املقدسيق. 8

ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6
ق7
ق8

تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الطالع السعيد ص  ، 163والدرر الكامنة  ، 359/2وبغية
الوعاة  . 93/2وذكر يف الدرر أنه تويف سنة  709هد .
تنظر ترمجته يف الوايف ابلوفيات  ، 157/2والدرر الكامنة  ، 339/3وبغية الوعاة . 34/1
ينظر املنحة يف اختصار امللحة ل  6أ قضمن جمموع .
ينظر فهرس املكتبة الوطنية بباريس ص . 766
تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الدرر الكامنة  ، 323/3والبغية . 76/2
تن ظر ترمجته يف الدرر الكامنة  ، 378/1واملقصد األرشد  ، 273/1واجلوهر املنضد
ص  ، 17واملنهج األمحد . 161/5
ينظر اجلوهر املنضد ص . 19
كتاب
خمتصر كالكافية  .ينظر كشف الظنون . 1111/2
»
الطرفة
مل أقف على ترمجته  ،وكتاب «
أب
أب
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 41ــ أبو القاسم حممد بن حيىي بن حممد بن حيىي بن علي الغساين الربجي
الغرانطي  ،املتوىف سنة  786هدق ، 1له منظومة يف املبنيات تقع يف 128

بيتا  ،منها مصورة ورقيَّة حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود

اإلسالمية  ،وهلا شرح جملهول حمفوظ يف اخلزانة العامة ابلرابطق . 2

 42ــ شهاب الدين أمحد بن موسى بن نصر هللا علي اخلزرجي  ،املعروف اببن
الوكيل  ،املتوىف سنة  791هدق  ، 3له خمتصر
منظوم مللحة اإلعرابق. 4
أب

 43ــ حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن زيد َّ
الدنْ َد ِّري املقرى املعروف ابلبقراط ،
من أعيان القرن الثامنق ، 5نظم خمتصرا مللحة اإلعراب .

ق 1تنظر ترمجته يف جذوة االقتباس  ، 311/1ونيل االبتهاج ص  ، 449ونفح الطيب . 68/6
وقد نسب املنظومة إىل نفسه فيها  ،إذ قال يف البيت األخري منها ص : 8
حممد ال َْربِّج ُّي قال ذا النظام مم ِّ
رجتياً من ربه ْحم َو ِّ
اآلاثم
أب ْ
ق 2ينظر فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة ابلرابط  ، 28/5وفيه ِّ
ذ
كر لعدد
أب
أبيات املنظومة .
ق 3تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف إنباء الغمر  ، 383/1وشذرات الذهب  ، 542/8وكشف
الظنون . 1817/2
ق 4يف اجلامع الكب ري بصنعاء خمتصر منظوم «للملحة» ايه «النفحة يف اختصار امللحة» منسوب
لعلي بن الوكيل املكي  ،منسوخ سنة  946هد  ،فلعله نسخة من هذه املنظومة  .ينظر فهرست
خمطوطات مكتبة اجلامع الكبري . 1556/3
ق 5تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الطالع السعيد ص  ، 530والدرر الكامنة  ، 7/4وبغية
الوعاة . 158/1
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 44ــ مشس الدين أمحد بن إياعيل بن عبد هللا بن حممد البغدادي األصبهاين
املعروف اببن املقرى  ،من أعيان القرن الثامنق  ، 1نظم عوامل
اجلرجاينق. 2

 45ــ إمام الدين عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن مذكور  ،من علماء القرن
الثامن  ،له منظومة حنوية يَّاها «الكافية يف النحو»ق. 3

 46ــ سراج الدين أبو عبد هللا عبد اللطيف بن أل بكر بن أمحد َّ
الش ْرِّج ُّي
الزبِّ ِّ
ي
اليمين  ،املتوىف سنة  802هدق ، 4له يف النحو منظومتان مها :
َّ
يد ُّ
ُّ
أ د نَظ مْم املقدمة احملسبة البن اببشاذ ق 469هد  ،نَظَ َم َها يف أرجوزة تقع يف
ألف بيتق. 5

ب د نَظ مْم املختصر يف النحو للحسن بن أل َعبَّاد ق 590هد تقريبا

ق6

.

 47ــ برهان الدين إبراهيم بن إياعيل النقيب بن إبراهيم املقدسي النابلسي
احلنبلي  ،املتوىف سنة  803هدق ، 7نَظَ َم اآلجرومية  ،ومنه نسخة حمفوظة
يف دار الكتب الظاهريةق. 8

ق 1تنظر ترمجته يف الديباج املذهب  ، 253/1والدرر الكامنة . 106/1
ق 2تنظر نسبة املنظومة إليه يف الديباج املذهب . 253/1
ق 3تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف معجم املؤلفني  ، 146/5وأحال إىل شد اإلزار للشريازي
ص . 440
ق 4تنظر ترمجة يف الضوء الالمع  ، 325/4والبغية  ،107 /2وشذرات الذهب . 32/9
ق 5ينظر الضوء الالمع  ، 325/4وشذرات الذهب . 32/9
ق 6ينظر الضوء الالمع  ، 325/4وكشف الظنون . 1631/2
ق 7تنظر ترمجة يف الضوء الالمع  ، 32/1واملقصد األرشد  ، 214/1والدر املنضد . 593/2
ق 8ينظر فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية  ،النحو ص . 528
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 48ــ أبو زيد عبد الرمحن بن علي بن صاحل املكودي  ،املتوىف سنة  807هدق ، 1له

جل من
َّاها «البس والتعريف يف نظم ما َّ
منظومة يف التصريف َي َ
ق4
ق3
التصريف»ق  ، 2تقع يف  409أبيات  ،قال يف مطلعها :
احلمد هلل الذي َخَّولَنا

نِّ َع َمهم واب ْحلِّ َجا َّ
فض َلنا

منها نسختان حمفوظتان يف مركز امللك فيصلق ، 5ونسختان يف اخلزانة

العامة ابلرابطق ، 6ونسخة يف دار الكتب الوطنية التونسيةق ، 7وأخرى يف
جامع الزيتونة بتونسق. 8

 49ــ مشس الدين حممد ب ن حممد بن حممد اخلضر الزبريي العيزري الشافعي ،
املتوىف سنة  808هدق ، 9نَظَ َم أرجوزة يف العربية ياها «قضم َّ
الض َرب يف
الع َرب» .
نظم كالم َ

ق1
ق2

ق3

ق4
ق5
ق6
ق7
ق8
ق9

تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 97/4والبغية  ، 83/2وسلوة األنفاس . 187/1
فقد قال يف املنظومة ل  2أ :
َيَّْيدتم مه ابلبس والتعريف يف نَظ ِّْم ما َج َّل من التصريف
وينظر جذوة االقتباس  ، 403/2وسلوة األنفاس . 187/1
فقد قال يف املنظومة ل  12أ :
ٍ
ٍ
فصول
على
َّة
مج
م
ك
د
م
ع
دم
شت ِّمال
ال
د
ق
ه
د
د
َ
م َ
وما أردان َج ْ َ م
م
كنت عَددًّا مدحدصيَه تسعدةم أبيات وأربعمائة
أبياتمهم إ ْن َ
جل من التصريف ل  1ب .
ينظر البس والتعريف يف نظم ما َّ
ومها حمفوظتان فيه ت رقم  10239 :و . 12391
ينظر فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة ابلرابط  239/1و . 365
ينظر فهرس دار الكتب الوطنية التونسية . 41/5
ينظر فهرس خمطوطات املكتبة األمحدية بتونس قجامع الزيتونة ص . 337
تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  ، 218/9وشذرات الذهب . 117/9
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 50ــ شهاب الدين أمحد بن حممد بن منصور بن عبد هللا األمشوين احلنفي ،
املتوىف سنة  809هدق ، 1نَظَم النحو يف قصيدة ِّ
الميَّ ِّة القافية َيَّاها
َ
ق2
شرح
عليها
وله
،
مفيد(. )2
«التحفة األدبية يف علم العربية»
أب أب
 51ــ ميمون غالم الفخار  ،املتوىف سنة  810هد  ،له منظومة حنوية نَظَم هبا
اآلجروميةق. 3
ُّس َِّرتي
 52ــ جالل الدين أبو الفتح نصر هللا بن أمحد بن حممد بن عمر الت ْ
البغدادي احلنبلي  ،املتوىف سنة  812هدق ، 4نَظَ َم العوامل املائة
للجرجاين  ،له نسخة يف برلنيق. 5

 53ــ حمب الدين أبو الوليد حممد بن حممد بن حممد بن حممود بن غازي ،
املعروف اببن َّ
الش ْحنَة  ،واملتوىف سنة  815هدق ، 6له أرجوزة حنوية يف مائة
بيتق ، 7قال يف مطلعهاق: 8

ق 1تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 227/2وبغية الوعاة . 384/1
ق 2ينظر الضوء الالمع  ، 227/2وبغية الوعاة  ، 384/1وكشف الظنون . 362/1
ق 3تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع . 194/10
ق 4تنظر ترمجته يف إنباء الغمر  ، 444/2واملنهج األمحد  ، 168/5والضوء الالمع ، 198/10
والسحب الوابلة . 1149/3
ت مقدمة
كر ْ
ق 5ينظر فهرس املخطوطات العربية يف املكتبة امللكية يف برلني  . 25/6وفيه ذم َ
الكتاب وفيها نسبة املنظومة إىل مؤلفها .
ق 6تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 3/10وشذرات الذهب . 169/9
ق 7فقد قال يف آخر املنظومة كما يف فهرس املكتبة امللكية بربلني : 158/6
ِّ
وس ٍة مجتْلَى على َخ ِّْري ِّفئَ ْة
َوََتَّ يف الن ْ
َّح ِّو بِّال َح ْش ٍو مائَ ْة عَ مر َ
ق 8ينظر املنظومة النحوية البن الشحنة  2أ .
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َّح ِّو ليس مله يف مح ْسنِّ ِّه ِّم ْن َْحن ِّو
َع ْق أبد أب
فريد قد أتى يف الن ْ
وهلذه املنظومة نسخة حمفوظة يف مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود

اإلسالميةق ، 1ونسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة امللكية بربلنيق. 2

 54ــ شهاب الدين أمحد بن حممد بن عماد الدين بن علي بن اهلائم  ،املتوىف
سنة  815هدق ، 3نَظَ َم كتاب «قواعد اإلعراب» البن هشام يف 38
ق4
َّاها « فة الطالب يف نَظ ِّْم قواعد اإلعراب»ق ، 5قال
بيتا يف منظومة َي َ
يف مطلعهاق : 6

ِّ
ِّ
التسليم
أفضل الصالة و
احلم مد هلل على
التعليم و م

وهلذه املنظومة نسخة حمفوظة يف مكتبة عارف حكمتق  ، 7ونسخة أخرى
حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةق. 8

والبن اهلائم شرحان هلذه املنظومة  :مطول  ،وخمتصرق ، 9ألحدمها نسخة
حمفوظة يف املكتبة امللكية بربلنيق ، 10وأخرى يف دار الكتب املصرية

وأخرى يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ق 12

.

ق 1ينظر فهرس خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص . 270
ق 2ينظر فهرس املخطوطات العربية يف املكتبة امللكية يف برلني . 158/6
ق 3تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 157/2وشذرات الذهب . 163/9
ق 4ينظر فة الطالب يف نَظ ِّْم قواعد اإلعراب ل  4أ د  5أ .
ق 5ينظر الضوء الالمع  ، 158/2وكشف الظنون . 124/1
ق 6ينظر فة الطالب يف نَظ ِّْم قواعد اإلعراب ل  4أ .
ق 7ينظر فهرس اجملاميع املخطوطة يف مكتبة عارف حكمت ص . 162
ق 8ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص . 52
ق 9ينظر الضوء الالمع  ، 158/2والبدر الطالع . 118/1
ق 10ينظر فهرس املخطوطات العربية يف املكتبة امللكية يف برلني . 137/6
ق 11ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية . 125/2
ق 12ينظر فهرست النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص . 136
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 55ــ مجال الدين أبو حامد حممد بن عبد هللا بن ظهرية بن أمحد القرشي
املخزومي املكي  ،املتوىف يف سنة  817هدق ، 1نظم قواعد اإلعراب البن
هشامق ، 2هلا نسخة حمفوظة يف مكتبة اجلامعة األمريكية يف بريوتق. 3

وقد شرحها العالمة الشيخ عبد الرمحن السعدي
بشرح يَّاه «التعليع
ٍ
وكشف النقاب على نظم قواعد اإلعراب»  ،وطمبع حمققا واملنظومة يف
آخره دون نسبة هلا .

 56ــ شهاب الدين أمحد بن يهودا الدمشقي الطرابلسي احلنفي  ،املتوىف سنة

 820هدق ، 4نَظَ َم تسهيل الفوائد البن مالك يف  700بيت  ،وتويف قبل
إكمالهق. 5

 57ــ م الدين حممد بن أل بكر بن علي بن يوسف ِّ
الذ ْرِّوي املكي املرجاين ،

املتوىف سنة  827هدق ، 6نَظَ َم قصيدة مفيدة يف احلروف َيَّاها «مساعد
ض َّمنها ما ذكره ابن هشام من
الطالب يف الكشف عن قواعد األعراب» َ
معاين احلروف يف كتابيه «املغين» و «قواعد اإلعراب» وما ذكره غريه ،

وله شرح هلذه القصيدة .
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6

تنظر ترمجته يف طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ،383/2والضوء الالمع . 92/8
تنظر نسبة املنظومة إليه يف طبقات الشافعية البن قاضي شهبة . 383/2
ينظر املخطوطات العربية املوجودة يف مكتبة اجلامعة األمريكية ببريوت ص . 314
تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 246/2وبغية الوعاة . 401/1
ينظر الضوء الالمع  ، 246/2وكشف الظنون . 407/1
تنظر ترمج ته ونسبة القصيدة وشرحها إليه يف العقد الثمني  ، 429/1والضوء الالمع
ِّ
ب يف العقد الثمني والبغية بد« ُّ
الذ ْو ِّري» نسبة إىل
 ، 182/7وبغية الوعاة  . 61/1ولمق َ
«ذَ ْوَرة»  ،ويف الضوء الالمع منسوب إىل «ذَ ْرَوة»  ،وكال النسبتني إىل موضع يف احلجاز  .ينظر
معجم البلدان  6/3و . 9
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 58ــ زين الدين أبو سعيد شعبان بن حممد بن داود القرشي  ،املعروف
ابآلاثري  ،واملتوىف سنة  828هدق ، 1له مشاركة جيدة يف النظم النحوي

َّل يف املنظومات التالية :
تَدتَ َمث م

أ د كفاية الغالم يف إعراب الكالم َ ،وتمعرف أبلفية اآلاثريق ، 2وهي
منظومة مكونة من  1030بيتاق ، 3سار يف ترتيبها على وفع ترتيب
ق4
ت حمققةق ، 5وله عليها
املقدمة احملسبة البن اببشاذ  ،وقد طمِّب َع ْ

شرح يَّاه «اهلداية يف شرح الكفاية»  ،منه نسخة يف دار

الكتب املصريةق ، 6كما أنه أعرهبا مبصنَّف يَّاه «النهاية يف إعراب

الكفاية» .

ق7
ب د احلالوة السكرية  ،وهي أرجوزة حنوية  ،شرحها بشرح َيَّاهم

ق 1تنظر ترمجته يف ذيل الدرر الكامنة ص  ، 303والضوء الالمع  ، 301/3وشذرات الذهب
. 267/9
ق 2ينظر الضوء الالمع . 303/3
ق 3ينظر كفاية الغالم ص . 110
ق 4بىن اآلاثري ألفيته على عشرة فصول هي  :االسم  ،والفعل  ،واحلرف  ،والرفع والنصب ،
واجلر  ،واجلزم  ،والعامل  ،والتوابع  ،واحلذف والتقدمي والتأخري  ،وإعراب اجلمل  ،والوقف ،
واحلكاية  .و دث يف كل فصل عن أحكامه وما يتعلع به  ،فهو نظر أوال إىل الكلمة املفردة
ث هذه الظواهر  ،مث احملمول
وأقسامها  ،مث إىل الظواهر اليت تطرأ عليها بعد تركيبها  ،مث محم ِّد م

على هذه الظواهر  ،مث ما يتعلع مبعين الكلمة  ،فهو قد بىن ترتيبه على نظرية العامل  ،وهي
نظرية تعليمية جيدة ؛ ملناسبتها للفكر ؛ ألهنا قائمة على الرتاب الذهين .
ق 5ينظر املعجم الشامل للرتاث العرل املطبوع  ،املستدرك «. 17/1 »1
ق 6ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة ابلدار . 173/2
ق 7ينظر الضوء الالمع . 303/3
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«القالدة اجلوهرية يف شرح احلالوة السكرية»  ،منه نسخة يف كل
من املكتبة احملمودية ابملدينة املنورةق  ، 1ودار الكتب الظاهريةق، 2

ودار الكتب املصريةق ، 3ومكتبة شهيد علي إبصطنبولق. 4
ج د ِّعنَا من العربية  ،وهي أرجوزة يف النحوق. 5

د د قصيدة حنوية من حبر الطويل ِّ
الرِّو ِّي  ،تقع يف  499بيتاق، 6
الميَّ مة َّ
طبعت حمققةق. 7
 59ــ أبو بكر حممد بن حممد بن عاصم القيسي الغرانطي  ،املتوىف سنة  829هد  ،له
أرجوزة حنوية يَّاها «املوجز يف النحو»ق  ، 8تتكون من مائة وبيتني ،
ومطلعها :

ق1
ق2

ق3
ق4
ق5
ق6
ق7
ق8

ينظر فهرس خمطوطات املكتبة احملمودية ص . 96
ينظر فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية  ،فهرس النحو ص  . 171ويف أول هذه النسخة
ب معه ورقة الغالف واملقدمة  ،ونتج عن هذا كتابة اسم الكتاب
َس ْق أب مبقدار لوحتني َ ،ذ َه َ
واسم املؤلف يف الفهرس خطأ  ،إذ مكتِّ
ب العنوان كالتايل « :احلالوة السكرية يف شرح الفواكه
َ
ِّ
ب كال الكتابني للدماميين  .واملفهرسةم اعتمدت يف هذا على ما ورد يف كشف
البدرية» َ ،ونمس َ
الظنون  1293/2من نسبة منظومة «الفواكه البدرية» للدماميين  .وما يف الكشف َس ْهأبو من
املؤلف .
ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية . 149/2
ينظر فهرس خمطوطات مكتبة شهيد علي ص . 119
ينظر الضوء الالمع . 303/3
ينظر كتاب المية يف النحو ص . 52
حققها هالل انجي  ،وطبعت يف بريوت سنة  1420هد بعنوان «المية يف النحو» .
تنظر ترمجته ونسبة األرجوزة إليه يف شجرة النور الزكية ص  ، 247ونفح الطيب 19/5
و  ، 21ونيل االبتهاج بتطريز الديباج ص . 537
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حبمد رب العاملني أبدأ يف كل أمر وإليه أجلأ

ق1

منها نسخة خطية حمفوظة يف اخلزانة العامة ابلرابطق. 1
 60ــ مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف
اببن اجلزري  ،واملتوىف سنة  833هدق ، 2له منظومة َيَّاها «اجلوهرة يف
النحو»ق ، 3منها نسخة خطية حمفوظة يف جامعة امللك عبد العزيز
جبدةق. 4

 61ــ فخر الدين عثمان بن أمحد بن عثمان بن حممود النقا األموي الدمشقي
الشافعي املعروف اببن ثقالة  ،واملتوىف بعد سنة  837هد  ،له منظومة
غزلية يف الصرفق . 5

 62ــ صدر الدين حممد بن عبد هللا بن حممد بن أمحد بن مظفر البلقيين
الشافعي املعروف اببن شهاب  ،واملتوىف سنة  839هد  ،نَظَ َم أرجوزة يف
النحو تزيد عن مثانني بيتاق. 6

ق 1ينظر فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة برابط الفتح  ،القسم الثاين 356/1
 ،واسم املنظومة يف املخطوط « مبادى النحو» .
ق 2تنظر ترمجته يف غاية النهاية  ، 247/2والضوء الالمع  ، 255/9وشذرات الذهب . 298/9
ق 3ينظر غاية النهاية  ، 251/2والضوء الالمع  ، 258/9وكشف الظنون  ، 621/1وهدية
العارفني . 187/5
ق 4ينظر فهرس خمطوطات املكتبة املركزية جبامعة امللك عبد العزيز . 277/5
ق 5تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع . 125/5
ق 6تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع . 106/8

This file was downloaded from QuranicThought.com

()49

 63ــ أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد بن مرزوق العجيسي التلمساين ،

املعروف حبفيد اب ن مرزوق أو احلفيد  ،واملتوىف سنة  842هدق ، 1نَظَ َم
أرجوزة اختصر فيها ألفية ابن مالكق. 2

 64ــ حمب الدين أبو الفضل أمحد بن نصر هللا بن أمحد بن حممد
التسرتي بن عمر
ُّ
احلنبلي  ،املتوىف سنة  844هدق ، 3اختصر ألفية ابن مالك نظماق. 4

 65ــ عمر بن يوسف بن عبد هللا بن حممد اللخمي املالكي العفيفي املعروف
ابلبسلقوين  ،املتوىف بعد سنة  844هد  ،له عدة أراجيز يف العربيةق. 5

 66ــ مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن زين بن حممد النحراري املصري
الشافعي  ،املعروف اببن الزين  ،واملتوىف سنة  845هدق َ ، 6ش َر َح ألفية ابن

مالك نَظ ًْماق. 7
 67ــ برهان الدين إبراهيم بن حممد بن أل بكر بن علي املري املقدسي
الشافعي  ،املتوىف بعد سنة  853هد  ،نَظَ َم « شذور الذهب» البن هشام

األنصاريق. 8

ق 1تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 50/7ونيل االبتهاج ص . 499
ق 2ينظر نسبة املنظومة إليه يف نيل االبتهاج ص . 507
ق 3تنظر ترمجته يف املقصد األرشد  ، 202/1والضوء الالمع  ، 233/2والذيل على رفع اإلصر
ص  ، 19واجلوهر املنضد ص  ، 6واملنهج األمحد . 222/5
ق 4ينظر اجلوهر املنضد ص . 7
ق 5تنظر ترمجته ونسبة األراجيز إليه يف الضوء الالمع  ، 142/6ونيل االبتهاج ص . 305
ق 6تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 246/7وهدية العارفني . 195/2
ق 7ينظر الضوء الالمع  ، 246/7وكشف الظنون  ، 153/1وهدية العارفني . 195/2
ق 8تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع . 134/1

This file was downloaded from QuranicThought.com

()50

 68ــ شهاب الدين أبو حممد أمحد بن حممد بن عبد هللا بن إبراهيم بن عرب
شاه  ،املعروف اببن عرب شاه  ،واملتوىف سنة  854هدق ، 1له منظومتان

يف النحو والصرف  ،مها :

أ د مقدمةأب منظومةأب غزليةأب يف النحو  ،يف حنو مائيت بيتق. 2
ب د قصيدة غزلية بديعة يف الصرفق. 3
 69ــ بدر الدين عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن أمحد بن علي السعدي العبَّادي
اخلزرجي األنصاري املقدسي الشافعي  ،املعروف اببن غامن  ،واملتوىف يف
حدود سنة  856هد  ،نَظَ َم قصيدة حنوية البنه ميمية من حبر الرمل َيَّاها
«العقد»  ،وله عليها شرح َيَّاه «الدر اليتيم يف حل العقد النظيم»ق. 4

 70ــ حمب الدين أبو القاسم حممد بن حممد بن حممد بن علي بن إبراهيم بن
ُّويْ ِّر ُّي
املالكي  ،املتوىف سنة  857هدق ، 5له
ُّ
القاهري ال َْمْي مموِّينُّ
ُّ
عبد اخلالع الندَ
َّاها
أرجوزة يف النحو والصرف والعروض والقوايف مؤلفة من  545بيتا َ ،ي َ

ق6
ض َّمنَد َها ألفية
«املقدمات الكافية يف النحو والصرف والعروض والقافية» َ

ابن مالك وأوضح املسالك البن هشام مع زايداتق . 7وله عليها شرح ،

ق 1تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 126/2وشذرات الذهب  ، 409/9والبدر الطالع . 109/1
ق 2ينظر الضوء الالمع  128/2و . 130
ق 3ينظر الضوء الالمع . 130/2
ق 4تنظر ترمجته ونسبة املنظومة وشرحها إليه يف الضوء الالمع  ، 327/4وهدية العارفني . 616/1
ق 5تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 246/9وشذرات الذهب  ، 427/9والبدر الطالع . 256/2
ق 6ينظر األعالم  ،48/7وفهرس الكتب العربية بدار الكتب املصرية . 136/2
ق 7ينظر الضوء الالمع  ، 247/9وكشف الظنون . 1794/2
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منه نسخة خطية حمفوظة يف دار الكتب املصريةق  ، 1وأخرى يف الكتبخانة

اخلديوية املصريةق. 2

 71ــ علي بن يوسف بن أمحد اليمين الشافعي املعروف ابلغزويل  ،املتوىف سنة

 860هد  ،له منظومة حنوية تقارب ألفي بيت َيَّاها «احلجة على
البهجة»ق. 3

الع ِّجيسي  ،املتوىف سنة
العقيلي َّ
الز ْرماين َ
 72ــ حيىي بن عبد الرمحن بن حممد َ
ق4
 862هد َ ،ش َر َح ألفية ابن مالك نظما .

 73ــ برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد بن داود البيضاوي الزمزمي املكي
الشافعي  ،املتوىف سنة  864هدق ، 5له منظومة حنوية يَّاها «املرشدة»ق . 6

 74ــ زين الدين أبو حممد خلف بن حممد بن حممد بن علي املشايل الشيشيين

الشاذيل  ،املتوىف سنة  874هد  ،له منظومة يف العربيةق. 7
 75ــ عز الدين أبو الربكات أمحد بن إبراهيم بن نصر هللا ِّ
الكنَاينُّ  ،إمام احلنابلة
يف عصره  ،املتوىف سنة  876هدق ، 8له يف النحو منظومتان مها :
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6
ق7
ق8

ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية . 136/2
ينظر فهرست الكتب العربية احملفوظة ابلكتبخانة اخلديوية املصرية . 76/4
تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  ، 51/6وإيضاح املكنون  ، 393/1وهدية
العارفني . 734/1
تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  ،231/10واألعالم . 153/8
تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 86/1وشذرات الذهب . 446/9
تنظر نسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع . 193/9
تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع . 185/3
تنظر ترمجته يف املقصد األرشد  ، 75/1والذيل على رفع اإلصر ص  ، 12والضوء الالمع
 ، 205/1والدر املنضد  ، 668/2والسحب الوابلة . 85/1
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أ

ض َّم إليها علم اخل وخالةً  ،وجاءت
د خمتصر ألفية ابن مالك َ ،و َ
فيما يزيد عن  600بيت  ،وله شرحان هلذا املختصر  ،أحدمها
للعبارة  ،واآلخر يزيد عليه ابألمثلةق. 1

ب د مقدمة خمتصرة كالتحفة الوردية  ،وله عليها شرحق. 2
 76ــ عالء الدين علي بن حممد السمرقندي الرومي احلنفي الشهري ابلقوشجي ،

املتوىف سنة  879هدق ، 3له منظومة يف الصرف َيَّاها «عنقود الزواهر يف
نَظ ِّْم اجلواهر» .

[ Commentedح.ع.غ :]6جذوة االقتباس في ذكر
من حل من األعالم مدينة فاس  ،ألحمد بن
القاضي المكناسي  ،دار المنصور للطباعة
والوراقة  ،الرباط  1974م
نيل االبتهاج أحمد بابا التنبكتي ت  1036هـ
 ،أشرف على تحقيقه عبد الحميد عبد هللا
الهرامة  ،الناشر كلية الدعوة االسالمية ،
طرابلس  ،ليبيا  ،الطبعة األولى  1989م

 77ــ عبد العزيز بن عبد الواحد اللَّ ْم ِّط ُّي
املكناسي ال َْميْ مم ِّوينُّ  ،املتوىف يف حدود
ُّ
سنة  880هد  ،،له ألفية يف النحو ضمنها ألفية ابن مالك  ،ومنظومة
اشتملت على نيِّف وعشرين فناق. 4

 78ــ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن عمر ُّ
الشغْ ِّري احلليب
الشافعي  ،املتوىف قريبا من سنة  885هد  ،له منظومتان حنويتان مهاق: 5

أ د ملحة الوارد مبدح زين الشاهد .
ب د نظم عوامل اجلرجاين .
 79ــ يوسف بن أمحد بن داود العيين ُّ
الش ْغ ِّري الشافعي  ،املتوىف سنة  885هد ،
ق 1ينظر الذيل على رفع اإلصر ص  ، 28والسحب الوابلة . 93/1
ق 2ينظر الذيل على رفع اإلصر ص  ، 28والسحب الوابلة . 93/1
ق 3تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف كشف الظنون  ، 1174/2وهدية العارفني . 736/1
ق 4تنظر ترمجته ونسبة األلفية واملنظومة له يف درة احلجال  ، 132/3وجذوة االقتباس ، 453/2
ونيل االبتهاج بتطريز الديباج ص . 275
ق 5تنظر ترمجته ونسبة املنظومتني إليه يف الضوء الالمع . 190/2
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نَظَ َم تصريف العزي  ،وله شرح هلذا النظمق. 1

 80ــ مجال الدين أبو احملاسن يوسف الواسطي الشافعي  ،من أعيان القرن
التاسع  ،اختصر «ملحة اإلعراب» نظماق. 2

 81ــ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الرمحن املالكي املعروف
ْ
ابخلَلُّوف  ،واملتوىف سنة  899هدق ، 3له منظومتان مها :
أ

ْم تصريف األياء واألفعال َيَّاه «جامع األقوال يف صيغ
د نَظ م
األفعال» .

ْم مغين اللبيب البن هشام األنصاري .
ب د نَظ م

 82ــ فتح الدين حممد بن عبد هللا بن حممد بن مجال الدين عبد هللا بن يوسف
بن هشام األنصاري  ،من أعيان القرن التاسع  ،نظم كتاب «قواعد
اإلعراب» جلَ ِّد أبيه مجال الدين بن هشام األنصاريق. 4
ض َرِّم ِّي
الشافعي ،
ِّ
 83ــ عبد هللا بن أمحد بن علي بن أمحد ابخمََْرَم َة ا ْحلِّ ْم َِّري ِّي ا ْحلَ ْ
املتوىف سنة  903هدق ، 5له ألفي ًة يف النحوق. 6

َّجا حممد بن خلف بن حممد بن حممد بن علي املصري الشافعي ،
 84ــ أبو الن َ
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6

تنظر ترمجته ونسبة املنظومة وشرحها إليه يف الضوء الالمع  ، 293/10وهدية العارفني . 562/2
تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع . 338/10
تنظر ترمجته ونسبة املنظومتني إليه يف الضوء الال مع  ، 122/2واألعالم . 231/1
تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 108/8ونسبة املنظومة إليه يف السحب الوابلة . 980/3
تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 8/5والنور السافر ص  ، 30وشذرات الذهب ، 30/10
وإيضاح املكنون . 552/2
نسبها إليه عبد هللا بن حممد احلبشي يف كتابيه  :مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص ، 424
ومصادر الفكر العرل اإلسالمي يف اليمن ص . 380
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املولود سنة  849هد  ،واملتوىف بعد سنة  904هدق ، 1له منظومتان يف

النحو والصرف  ،مها :

أ د نَظ مْم مغين اللبيب البن هشام األنصاريقَ ، 2يَّاهم «لباب املغين»ق، 3
وهي أرجوزة تقارب أبياهتا ألفني ومائيت بيتق ، 4هلا نسخة
حمفوظة يف مكتبة عارف حكمتق ، 5وأخرى يف مكتبة شهيد
علي ابشا يف إصطنبولق. 6

ْم الشافية البن احلاجبق. 7
ب د نَظ م
 85ــ حميي الدين أبو الفتوح عبد القادر بن إبراهيم بن سليمان احمللي الشافعي
املعروف اببن السفيه  ،واملتوىف سنة  907هدق ، 8نَظَ َم «شذور الذهب»
البن هشام األنصاري .

ق 1تنظر ترمجة يف الضوء الالمع  ، 143/11و  ، 185/3وينظر ما مكتب يف حاشية كشف
ت «املصري» إىل «املعري» .
ص َّح َف ْ
الظنون  . 1754/2ويف بعض املراجع تَ َ
ق 2ينظر الضوء الالمع  ، 144/11وكشف الظنون . 1754/2
ِّ
ب يف حاشية كشف الظنون . 1754/2
ق 3ينظر لباب املغين ل  1أ  ،وما مكت َ
ق 4ينظر لباب املغين ل  1د . 85
ق 5ينظر فهرس خمطوطات مكتبة عارف حكمت ص . 206
ِّ
ب يف حاشية كشف الظنون . 1754/2
ق 6ينظر ما مكت َ
ق 7ينظر الضوء الالمع  ، 144/11وكشف الظنون . 1022/2
ق 8تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  ، 260/4وكشف الظنون ، 1030/2
وهدية العارفني . 598/1
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 86ــ أبو ال بقاء حممد بن علي بن خلف األمحدي الشافعي  ،املتوىف بعد سنة
 909هدق ، 1نَظَ َم «قواعد اإلعراب» البن هشام مبنظومة َيَّاها «هبجة
القواعد يف نظم القواعد» .

 87ــ احلافظ جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أل بكر بن حممد
اخلضريي السيوطي  ،املتوىف سنة  911هدق ، 2له عدد من املنظومات

النحوية  ،وهي :

ق3
ت
أ د الفريدة  ،وهي أل ِّْفيَّدتم مه  ،نظمها من حبر الرجز يف ألف بيت  ،طمبِّ َع ْ
ق4
َّاه «املطالع السعيدة يف
ح َي م
قدُياً  ،وله عليه ا َش ْر أب
شرح الفريدة»ق ، 5طمبِّ َع حمققاق. 6

الوِّفيَّةم يف خمتصر األل ِّْفيَّة  ،أي  :ألفية ابن مالك  ،اختصرها نظما يف
بد َ
 630بيتاق ، 7منها نسخة خمطوطة يف مكتبة األسكورايلق. 8

ق 1تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  ، 180/8وهدية العارفني ، 224/2
واألعالم . 289/6
ق 2تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 65/4وحسن احملاضرة  ، 335/1وشذرات الذهب
 ، 74/10والكواكب السائرة . 226/1
ق 3ينظر حسن احملاضرة  ، 343/1وكشف الظنون . 157/1
ق 4ينظر معجم املطبوعات العربية  ، 1083/1وفهرست الكتب النحوية املطبوعة ص . 142
ق 5ينظر كشف الظنون  1259/2و  ، 1718وهدية العارفني . 542/1
ق 6ينظر املعجم الشامل للرتاث العرل املطبوع . 331/3
ق 7ينظر حسن احملاضرة  ، 343/1وكشف الظنون  ، 152/1و . 2020/2
ق 8ينظر اتريخ األدب العرل . 291/5
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ْك املشحون يف أنواع الفنون  ،وهو نَظ أبْم لكتابه «التذكرة يف
ج د ال مفل م
ق2
ق1
العربية»  ،له نسخة خطية حمفوظة يف مكتبة صامصون برتكيا .
د د خمتصر ملحة اإلعراب  ،اختصرها نظما يف  120بيتاق. 3
هد د َّ
الش ْه مد يف النحو  ،وهي منظومة مؤلفة من  70بيتاق. 4
و د ال مْم َو َّش َح مة النحوية يف علم العربيةق ، 5وهي موشحة من حبر املنسرح ،
ومن هذه املنظومة نسخة خطية حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالميةق ، 6وأخرى يف خزانة جامع الزيتونة ابملكتبة األمحدية

بتونسق ، 7واثنتان يف دار الكتب املصريةق. 8

ابلسنْد مه ِّ
ور ِّي  ،واملتوىف
 88ــ نور الدين علي بن احلسن الشافعي املقرى الشهري َّ

سنة  913هدق ، 9نَظَ َم «اآلجرومية» يف قصيدة من حبر الطويل المية
رويقَ 10يَّاها «الْع َل ِّويَّة يف نَظِّْم اآلج ُّر ِّ
ال ِّ
وميَّة»  ،تقع يف واحد وعشرين
َ
َ
م
ومائيت بيت  ،يقول يف مطلعهاق: 11

ق 1ينظر كشف الظنون . 393/1
ق 2ينظر دليل خمطوطات السيوطي ص . 257
ق 3ينظر حسن احملاضرة  ، 343/1وكشف الظنون . 1817/2
ق 4ينظر حسن احملاضرة  ، 343/1وكشف الظنون . 1068/2
ق 5ينظر حسن احملاضرة  ، 343/1وكشف الظنون . 1904/2
ق 6ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص . 273
ق 7ينظر فهرس خمطوطات املكتبة األمحدية بتونس قخزانة جامع الزيتونة ص . 321
ق 8ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية . 168/2
ق 9تنظر ترمجته يف هدية العارفني . 741/1
ِّ
ق 10ينظر التحفة الَْب ِّهيَّة يف شرح العلوية يف نَظ ِّْم
اآلجروميَّة ل  1ب  ،وكشف الظنون
 ، 1798/2وهدية العارفني . 741/1
ِّ
ق 11ينظر التحفة الَْب ِّهيَّة يف شرح العلوية يف نَظ ِّْم
اآلجرومَّية ل  1ب .
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م ِّ
علي َّ ِّ
عفوا ممَب َّجال
الراج ُّي ً
يقول ْ

بدأت ببسم هللا يف النظم َّأوال
م

َّاه «التحفة الَْب ِّهيَّة يف شرح العلوية يف نَظ ِّْم
وقد شرحها بشرح َي م
ِّ
اآلجروميَّة»ق ، 1له نسخة يف دار الكتب الوطنية التونسيةق ، 2وأخرى يف
مكتبة اإلسكورايلق. 3

 89ــ برهان الدين إبراهيم بن حسن النَّبِّ ِّ
يس ُّي َّ
الشديْد َش ِّر ُّي  ،املتوىف سنة
 915هدق ، 4نَظَ َم كافية ابن احلاجب وزاد عليها يف قصيدة اتئِّيَّ ٍة من حبر
َّاها «هناية البهجة»ق ، 5وتقع يف أكثر من  900بيت  ،وهلذه
الطويل َي َ
املنظومة نسخة يف كل من جامعة اإلمامق ، 6ودار الكتب املصريةق، 7

ومكتبة هامبورجق ، 8ومكتبة درسدن أبملانياق ، 9واملكتبة الوطنية

بباريس( ، 9ومكتبة رامبور ابهلند( ، )9ودار الكتب الظاهرية

ق 10

 ،ومكتبة

ِّ
ق 1ينظر التحفة الْبَ ِّهيَّة يف شرح العلوية يف نَظ ِّْم
اآلجروميَّة ل  1ب  ،وكشف الظنون ، 1798/2
وهدية العارفني . 741/1

ق 2ينظر فهرس دار الكتب الوطنية بتونس . 7/3
ق 3ينظر اتريخ األدب العرل . 422/7
ق 4تنظر ترمجته يف الكواكب السائرة  ، 110/1وشذرات الذهب  ، 98/10واألعالم  . 35/1وقد
ف لقبه «النَّبِّ ِّ
الشْي َش ِّر ُّي» يف بعض املراجع إىل «النَّدْق َشَبدنْ ِّ
دي» و « َّ
يس ُّي» و « َّ
الشَب ْس َِّرت ِّي» .
ص ِّح َ
م
ق 5ينظر الكواكب السائرة  ، 110/1وشذرات الذهب  ، 98/10وكشف الظنون . 267/1
ق 6ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص . 285
ق 7ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية . 172/2
ق 8ينظر اتريخ األدب العرل . 179/7
ق 9ينظر اتريخ األدب العرل . 326/5
ق 10ينظر فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية  ،النحو ص . 540
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عارف حكمتق ، 1ومكتبة شهيد علي إبصطنبولق ، 2ويف مكتبة متحف
طوبقبوسراي نسختانق. 3

وقد شرح قصيدته هذهق ، 4ومن هذا الشرح نسخة حمفوظة يف مكتبة
شهيد علي إبصطنبولق ، 5وأخرى حمفوظة يف مكتبة الفاتح إبصطنبول ،

ويف مكتبة متحف طوبقبوسراي أربع نسخق ، 6ويف دار الكتب املصرية

ثالث نسخق. 7

ض َرِّم ِّي الشهري
 90ــ مجال الدين حممد بن عمر بن مبارك بن عبد هللا ا ْحلِّ ْم َِّري ِّي ا ْحلَ ْ
بَِّب َح ْرق  ،واملتوىف سنة  930هدق ، 8له منظومتان حنويتان مها :
أ د أرجوزة يف معاين احلروف تقع يف  249بيتا  ،يَّاها «فتح الرءوف يف
معاين احلروف وما يف معناها من األياء والظروف»  ،منها نسخة

حمفوظة يف اجلامع الكبري بصنعاءق ، 9وله تعليع على هذه
األرجوزة

ق 10

 ،وقد طبعت املنظومة حمققة

ق 11

.

ق 1ينظر فهرس خمطوطات مكتبة عارف حكمت ص . 206
ق 2ينظر فهرس خمطوطات مكتبة شهيد علي ص . 122
ق 3ينظر فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة متحف طوبقبوسراي  133/4و . 134
ق 4ينظر كشف الظنون . 1987/2
ق 5ينظر فهرس خمطوطات مكتبة شهيد علي ص . 122
ق 6ينظر فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة متحف طوبقبوسراي  134/4و . 135
ق 7ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية . 138/2
ق 8تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  ، 253/8والنور السافر ص  ، 133وشذرات الذهب . 244/10
ق 9ينظر مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص . 425
ق 10تنظر نسبة األرجوزة وا لتعليع عليها يف السنا الباهر بتكميل النور السافر ألل علي الشلي
احلضرمي ل  121أ  ،واألعالم . 316/6
ق 11حققها الدكتور عبد ا لرمحن العمار ونشرها يف اجمللة اللغوية  ،مج  2ع . 1
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ب د اختصار ألفية ابن مالك  ،وله شرح هلذا املختصرق. 1
 91ــ إياعيل بن حممد بن إياعيل احلسيين  ،املتوىف بعد سنة  938هد  ،له
منظومة حنوية يَّاها «العروس» تقع يف  1400بيتق. 2

 92ــ مري مرتضى بن حممد الشريازي  ،املتوىف سنة  940هدق  ، 3نَظَ َم كافية ابن
احلاجب .

صر مخجا بن حسني ِّ
الذ ْك ِّر ُّي
املقدسي
ُّ
 93ــ برهان الدين إبراهيم بن ويل بن نَ ْ
َ
الغزي
احلنفي  ،املعروف اببن ويل  ،واملتوىف سنة  960هدق ، 4نَظَ َم
ُّ
ُّ
َّاها «الدرر الربهانَِّّية يف
املقدمة اآلجرومية مع زايدات لطيفة عليها َ ،و َي َ
ِّ
نظم
اآلجروميَّة»  ،هلا نسخة حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالميةق. 5

 94ــ عبد العزيز بن عبد الواحد بن حممد بن موسى املكناسي املغرل املالكي ،
املتوىف سنة  964هدق ، 6له منظومة يف النحو َيَّاها «غنية اإلعراب» ،
وأخرى يف الصرف َيَّاها « فة األحباب»ق. 7

ق 1تنظر نسبة املختصر وشرحه يف السنا الباهر بتكميل النور السافر ل  121أ .
ق 2تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف أعيان الشيعة . 115/12
ق 3تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف كشف الظنون  ، 1373/2وهدية العارفني ، 424/2
ومعجم املؤلفني . 216/12
ق 4تنظر ترمجته يف الكواكب السائرة  ، 81/2وشذرات الذهب . 469/10
ق 5ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص . 93
ق 6تنظر ترمجته يف الكواكب السائرة  ، 169/2وشذرات الذهب . 496/10
ق 7ينظر الكواكب السائرة  ، 169/2وشذرات الذهب  ، 497/10وكشف الظنون ، 361/1
و . 1210/2
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 95ــ زين الدين بن علي بن أمحد بن حممد العاملي اجلبعي الشيعي  ،املعروف
ابلشهيد الثاين  ،واملتوىف سنة  966هد  ،له منظومة حنوية  ،وله عليها

شرحق. 1

ص َك ِّف ُّي الشافعي  ،املتوىف
 96ــ مجال الدين حسني بن علي بن عبد الرمحن ا ْحلَ ْ
سنة  971هدق ، 2نَظَ َم كتاب «التصريف العزي» مبنظومة َيَّاها «التعريف

يف نظم التصريف» .

 97ــ حيىي بن شرف بن عبد الوهاب الشافعي الشامي  ،املتوىف يف حدود سنة

 972هد  ،نَظَ َم املقدمة اآلجرومية مبنظومة َيَّاها «الدرة البهيَّة يف نظم
اآلجروميَّة»ق. 3

 98ــ عبد الوهاب بن أمحد بن علي التلمساين الشعراين  ،املتوىف سنة  973هدق ، 4له
خمتصر منظوم أللفية ابن مالكق. 5

 99ــ شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي األنصاري  ،املتوىف
سنة  974هدق ، 6له أرجوزة نَظَ َم فيها اآلجرومية يف  260بيتا تقريباق، 7

ق 1تنظر ترمجته ونسبة املنظومة والشرح إليه يف أمل اآلمل  ، 85/1وهدية العارفني . 378/1
ق 2تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الكواكب السائرة  ، 143/2وشذرات الذهب
 ، 526/10وهدية العارفني . 318/1
ق 3تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف هدية العارفني . 530/2
ق 4تنظر ترمجته يف شذرات الذهب  ، 544/10والكواكب السائرة . 176/3
ق 5ينظر كشف الظنون  ، 152/1وهدية العارفني . 641/1
ق 6تنظر ترمجته يف النور السافر ص  ، 287واألعالم . 234/1
ق 7ينظر نظم اآلجرومية البن حجر ل  36ب د  39ب .
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وله عليها شرح  ،منه نسخة خطية حمفوظة يف مكتبة عارف حكمتق، 1
ويف آخره منت األرجوزة .

 100ــ زين الدين عبد الرمحن بن حممد بن عبد السالم بن أمحد البرتوين  ،املتوىف
سنة  977هدق ، 2له أرجوزة نَظَ َم فيها كتاب «التصريف العزي» .

 101ــ م الدين أبو املواهب حممد بن أمحد بن علي السكندري الْغَ ْي ِّطي املصري
ق3
ويَّاه
الشافعي  ،املتوىف سنة  981هد  ،اختصر «ملحة اإلعراب» نظما َ
«اللمحة يف اختصار امللحة»ق . 4

 102ــ عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن عامر األخضري املغرل املالكي  ،املتوىف
سنة  983هدق ، 5نَظَ َم املغين البن هشام  ،له نسخة حمفوظة يف املكتبة
األمحدية بتونسق. 6

 103ــ بدر الدين أبو الربكات حممد بن حممد بن حممد بن عبد هللا بن بدر الغزي
العامري الشافعي  ،املتوىف سنة  984هدق ، 7له املنظومات النحوية

التالية :

ق 1ينظر فهرس خمطوطات مكتبة عارف حكمت ص . 204
ق 2تنظر ترمجته ونسبة األرجوزة إليه يف الكواكب السائرة  ، 163/3وشذرات الذهب
. 560/10
ق 3تنظر ترمجته يف الكواكب السائرة  ، 51/3وشذرات الذهب  ، 595/10واألعالم . 6/6
ق 4ينظر هدية العارفني . 252/2
ق 5تنظر ترمجته يف هدية العارفني  ، 546/1واألعالم  ، 331/3ومعجم املؤلفني . 187/5
ق 6ينظر فهرس خمطوطات املكتبة األمحدية قخزانة جامع الزيتونة ص. 327
ق 7تنظر ترمجة يف الكواكب السائرة  ، 3/3وشذرات الذهب . 593/10
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شرح كبريأللفية ابن مالكق 1يف عشرة آالف بيت يَّاه «البهجة الوفية
أ د أب
حبجة اخلالصة األلفية»  ،له نسخة يف اخلزانة العامة ابلرابطق، 2

وأخرى يف املكتبة األمحديةق. 3

ب د شرح صغري أللفية ابن مالكق 4يف  4500بيت تقريبا  ،خلص فيه
الكبريق ، 5له نسخة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةق. 6

ج د خمتصر ملحة اإلعرابقَ ، 7يَّاه «اللمحة يف اختصار امللحة»ق. 8
د د نَظ مْم املقدمة اآلجروميةقَ ، 9يَّاهم « ُّ
الد َّرَة املضيَّ َة يف نظم اآلجروميَّة» ،
وهو أرجوزة تبلغ  110أبيات  ،منه ا نسخة حمفوظة يف جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ق 10

.

ق 1ينظر الكواكب السائرة  ، 6/3وشذرات الذهب  ، 595/10وكشف الظنون . 153/1
ق 2ينظر فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة برابط الفتح  ،القسم الثاين 337/1
.
ق 3ينظر فهرس خمطوطات املكتبة األمحدية قخزانة جامع الزيتونة ص . 283
ق 4ينظر الكواكب السائرة  ، 6/3وشذرات الذهب  ، 595/10وكشف الظنون . 153/1
ق 5فقد قال يف شرحه الصغري ل  2ب :
وكنت قدد شرحتدها فيما مضى شرحدا نفيسا مسدتدجادا مرتضى
ْت يف انتخداب الدرر مدن حبدره ويف اجدتالب الددرر
وقدد مسئدل م
ويف اهدتدصدار غدصنه للقاطن ويف اختدصار مدتدنده للدواقف

ق 6ينظر فهرس خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص . 126
ق 7ينظر الكواكب السائرة  ، 6/3و . 115/1
ق 8ينظر لطف السمر وقطف الثمر . 21/1
ق 9ينظر الكواكب السائرة . 6/3
ق 10ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص . 96
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 104ــ شرف الدين حيىي بن نور الدين أل اخلري بن موسى العم ِّر ِّ
يط ُّي
الشافعي ،
ُّ
َْ
املتوىف بعد سنة  989هدق ، 1نَظَ َم اآلجرومية يف أرجوزة تبلغ 250
ق2
ت قدُياق. 3
الب ِّهيَّة يف نظم اآلجروميَّة»  ،طمِّب َع ْ
بيتا  ،و َيَّاها «الدرة َ

 105ــ مجال الدين حممد بن أل بكر األَ ْش َخر اليمين الشافعي  ،املتوىف
سنة  991هدق ، 4له ألفية يف النحوق. 5
وبعد هذا العرض الذي ممجع فيه املنظومات النحوية حىت هناية القرن
العاشر َِّ مد أن عدد العلماء الذين شاركوا يف النظم النحوي بلغ مائة ومخسة
علماء  ،وقَ َّد مموا ألبناء األمة اإلسالمية أكثر من  139منظومة يف النحو

ق6
ني لنا مدى اجلهد الفائع الذي بذله هؤالء العلماء يف
والصرف  ،ومن هذا يَدتَدَب َّ م

سبيل خدمة لغة القرآن  ،وذلك بتيسري معرفة القواعد النحوية وتسهيل تعلمها

ألبناء األمة اإلسالمية  ،فجزاهم هللا عن أبناء األمة أحسن اجلزاء  ،وأجزل هلم

املثوبة والعطاء .

ق 1تنظر ترمجته يف هدية العارفني  ، 529/2واألعالم . 174/8
ق 2ينظر الدرة البهية يف نظم اآلجرومية قضمن جمموع ص . 31
ق 3ينظر معجم املطبوعات  ، 1385/2وفهرست الكتب النحوية املطبوعة ص . 97
ق 4تنظر ترمجته يف النور السافر ص  ، 349وشذرات الذهب  ، 623/10والبدر الطالع
. 146/2
ق 5ينظر النور السافر ص  ، 349وشذرات الذهب . 623/10
ق 6مل أقف على عدد املنظومات على وجه التحديد ألن املراجع اليت ترمجت حملمد بن أمحد
البالسي ق 713هد ول عمر بن يوسف اللخمي البسلقوين قبعد  844هد ذكرت أن ل ٍ
كل منهما
جعلت لكل واحد منهما يف ِّ
عدة منظومات يف العربية من غري ديد  ،وقد
العد ثالاث ؛ ألن
م
هذا أقل اجلمع .
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أثر املنظومات يف تعليم النحو :
نشأت الدراسات اللغوية والنحوية بعد أن ممجع النص القرآين يف مصحف
واحد وذلك يف أواخر النصف األول من القرن األول اهلجري بدافع احلرص على
القرآن الكرمي ولغته  ،وبدافع حاجة الناس وخباصة غري العرب إليها حىت يتمكنوا
من التعايش مع غريهم من العربق. 1

ويف أواخر القرن الثاين اهلجري شهد املسلمون تطورا حضاراي كبريا منت معه

العلوم اإلسالمية ومنها علم النحو الذي منا ممنمًّوا ابرزا  ،ظهر يف التدريس
واملناظرات العلمية واالهتمام ابلتأليف واختاذ مراكز علمية جديدة كالكوفة مما

ع من التسابع العلمي الذي أخصب الفكر النحويق. 2
نتج عنه نو أب

والنحو يف حقيقته
صورة لِّلُّغة جبميع ظواهرهاق 3من صوت وترتيب وداللة
أب
اسعة
ومبنية على عالقات
وشكل  ،واللغ مة العربي مة د كما هو معروف د أب
غنية وو أب
أب
تصور
متداخلة ومتعددة االرتباطات  ،فيحتاج املتكلم هب ا إىل مالحظة ذلك ؛ لذا َّ
صورهم هذا حينما
بعض متعلمي النحو أن يف تعلمه شيئا من الصعوبة  ،وازداد ت ُّ
ماتت السليقة اللغوية وأصبحت اللغة تؤخذ ابلتلقني والتعليم ال ابلفطرة

والطبيعة  ،ولذا فاألمر هذا ليس راجعا جلوهر النحو وإمنا للغة العربية نفسها ،

وهلذا فمشكلة تعليم النحو ال تزال قائمة إىل يومنا هذا  ،فهي مشكلة أساسية
من مشكالت العربية  ،ولذا ف ن قضيَّة النحو وتعليمه هلا أمهية ابلغة .

ق 1ينظر اتريخ النحو العرل ص  55و . 60
ق 2ينظر اتريخ النحو العرل ص . 126
ق 3ينظر اتريخ النحو العرل ص  ، 43واملنظومة النحوية دراسة ليلية ص . 319
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وقد حرص النحاة األوئل على تسهيل القضاء على هذه الصعوبة حرصا منهم

على اإلسالم ولغته  ،فقاموا جبهود كبرية يف نشر علمهم  ،إما بتعليمه وإما

ابلتأليف فيه  ،وكانت لغة التأليف املنتشرة يف القرون األوىل هي النثر  ،مث بعد
توظيف ِّ
ذلك فَ ِّط َن النحاة إىل أنه ابإلمكان
نظم الشعر وإيقاعاته يف صياغة
َ
منظومات حنوية تمسهم يف تسهيل تَد َعلُّ ِّمه  ،وتيسري حفظ قواعده بسرعة ؛ ألن

الشعر د كما هو معروف د أ سهل حفظا من النثرق ، 1فتوالت جهودهم يف هذا

اجملال  ،وكان القرن السادس وما بعده هو عصر انتشار املنظومات  ،فربزت فيه
املنظومات الطويلة اليت تبلغ ألف بيت أو أكثرق ، 2واليت تتسم جبمع َشتَات
العلم الذي نمظمت فيه إضافة إىل أصوله وكثري من فروعهق ، 3بدليل أن ابن مع ٍ
مل َّ
يد ِّع يف ألفيته أهنا فائقة غريها كما فعل ابن مالك والسيوطي وغريمهاق ، 4وهذا

يدل بوضوح على عدم وجود ألفية قبله .

وقد اتسمت املنظومات الطويلة مبجيئها من حبر الرجز غالبا  ،وخباصة املزدوج
منهق ، 5وجميئها من حبور أخرى إذا كانت املنظومة غري طويلة  ،وما ذاك إال ألن
حبر الرجز أوىف حبور الشعر نغما وأكثرها مطاوعة يف تفاعيله للزحافات والعلل ،

ابإلضافة إىل أن املشطور منه يسق

فيه االلتزام بقيد القافية  ،وأصحاب

ق 1ينظر التعلم نفسيا وتربواي ص  289و  ، 291والتعلم أسسه ونظرايته وتطبيقاته ص . 64
ق 2ينظر الشعر التعليمي ضمن مقاالت منتخبة ص  ، 412وسرد املنظومات يف املبحث السابع .
ق 3ينظر الشعر التعليمي ضمن مقاالت منتخبة ص . 409
ق 4ينظر حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل . 12/1
ق 5يستثىن من هذا منظومة هناية البهجة للشيشري اليت تقع يف أكثر من  900بيت  ،والمية
اآلاثري اليت تقع يف  499بيتا .
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املطوالت حباجة إىل هذا أكثر من أصحاب املنظومات القصرية  ،والسمة الغالبة
ِّ
مجع َشتَات العلم أن تكون طويلة .
يف املنظومات اليت قمص َد هبا م
وكان من األسباب اليت ساعدت على انتشا ر املنظومات يف القرن السادس

وما بعده هو تيقن العلماء أبن النحو وسيلة للعلوم اإلسالمية ال غاية  ،فرأينا
العامل ابلنحو عاملا بغريه من العلوم  ،وهلذا سعوا عن طريع املنظومات إىل تيسري

تعليم النحو مع قصد التجديد يف طريقة تعليمه ؛ ألن النحو قد بلغ منتهاه فلم

َيد معد هناك من جديد فيه ؛ فلهذا تنافس العلماء على التجديد يف طريقة تعليمه ،

فأكثروا من املنظومات  ،يضاف إىل هذا أن النهج التعليمي الذي كان سائدا
ساعد على انتشارهاق 1؛ إذ مل يكن هناك مدارس نظامية  ،فالغالب أن َّ
الد ْرس

النحوي كان يرتكز على احللقات اليت تعتمد على احلفظ واإللقاء ؛ بدليل وجود
كثري من العلماء الذين ليس هلم مؤلفات  ،مما يعين أن اهتمامهم ونشاطهم كان

التعليم ال غري  ،كذلك مل يكن هناك وسائل تعليميةق ، 2فالطباعة غري موجودة
الكتب قليل ِّ
ونَ ْس مخ
ومكلف  ،ومن َمثَّ انتشر التعليم املعتمد على احلفظ  ،فمن
ِّ أب
حفظ منظومة فقد محل يف صدره كتااب حيتوي على كثري من صنوف املعرفة .
وقد منا اجلهد يف النظم النحويق 3منوا عدداي ظهر يف كثرة النحاة الذين شاركوا يف
النظم النحوي ويف املنظومات اليت صدرت عنهم  .وكذلك منا منوا نوعيا لثَّل يف

تنوع موضوعاته  ،فقد تناولت بعض املنظومات أبواب النحو فق  ،وبعضها
تناول أبواب الصرف فق  ،وبعضها اشتمل على االثنني معا  ،وهذه هي أطول
ق 1ينظر املنظومة النحوية دراسة ليلية ص  276و . 278
ق 2ينظر املنظومات التعليمية وخصائصها ص . 31
ق 3ينظر تعليم النحو العرل ص  117د . 121
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املنظومات ؛ نظرا لطول أبواب النحو والصرف وكثرة مسائلهما  ،أيضا مل تكد
ت له  ،وجتاوز الناظمون
عرض ْ
املنظومات ترتك اباب أو مسألة من مسائل النحو إال َ
ذلك فاستدركوا على بعض املنظومات ما فات أصحاهبا من موضوعات وأكملوا

نقصها  ،إضافة إىل صياغتهم ابلنظم املقدمات النحوية كاملفصل والكافية
وحنومها .

ومردُّهم إىل أن الناظمني مل
ولثَّل أيضا النمو النوعي يف امتداد جماالت النظم َ ،
يقفوا عند تقدمي منظومات ملخصة أو نظم مسائل وموضوعات حمددة  ،وإمنا

وصلوا إىل أهنم وضعوا شروحا منظومة ملا بني أيديهم من منظومات  ،واستدركوا
على بعض املنظومات وأكملوا نقصها  ،كذلك اختصروا املتون املنظومة  ،ومن

هنا نرى أن املنظومات كلها مل تكن موضوعة للتعليم وال كل جهود الناظمني
موجهة إليه  ،وكل هذا يدلنا على مدى التأثري الكبري للمنظومات يف التأليف

النحوي  ،الذي ينعكس على إثراء الدرس النحوي .

ولثَّل النمو النوعي أيضا يف مستوايته املتعددة  ،فالناظمون مل يكتفوا بتقدمي

منظومات تعليمي ة مقصورة غالبا على املبتدئني  ،وإمنا جتاوزوا ذلك فقدموا
منظومات موجهة إىل املتقدمني  ،بل إن من بني املنظومات ما ُيكن أن يدم َع َّد من

قبيل البحوث اليت ختاطب املتخصصني  ،وهكذا مل يعد النظم منطا تعليميا

خالصا  ،بقدر ما أصبح مظهرا من مظاهر املقدرة العقلية والرباعة اللغوية معا ،

إضافة إىل داللته على املقدرة الشعرية الفائقة للناظمني وعلى لكنهم من العلم

الذي نظموا فيه  ،فهم علماء شعراء مجعوا يف نظمهم بني مقدرهتم الفطرية
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وما برعوا فيه من العلم وألوان املعرفة  ،ومما يدل على ذلك ما رويق 1أن حمم َد
بن أل بكر السكاكيين ق 721هد عمل أبياات على لسان ذمي يف إنكار القدر ،
اَ

فوقف عليها اإلمام ابن تيمية ق 728هد فثَ َىن إحدى رجليه ووضعها على
األخرى وأجاب يف جملسه قبل أن يقوم مبائة وتسعة عشر بيتا  ،أوهلا :
ال معانِّ ِّد مخم ِّ
اص مم ِّ
رب العر ِّ ابري ال َْربيَّ ِّة
مسؤالم َ
ك اي هذا سؤ م م
وأعمال الناظمني تعطينا داللة واضحة على مدى التأثري الكبري للمنظومات
يف التأليف النحوي  ،الذي ينعكس على إثراء الدرس النحوي  ،ولثل ذلك

د إضافة إىل ما سبع من جتاوز الناظمني خمتلف ضروب التأليف وصوره

ق2

د

ابشتغال عدد ضخم من املؤلفني هبا  ،وتلبية احلاجة ا لعلمية ألجيال كثرية من

الدارسني  ،وظهور عدد كبري من املؤلفات املنثورة املعتمدة على عدد من

املنظومات  ،إما ابلشرح  ،أو شرح شواهد الشرح  ،أو احلواشي على الشرح ،
أو التقريرات  ،أو إعراب املنظوماتق. 3

وختتلف هذه املؤلفات كثرة وقلة ،

فنجد أن أكثرها الشروح  ،وكان أللفية ابن مالك النصيب األوفر يف ذلكق، 4

وقد بلغت شروح أصحاب املنظومات ملنظوماهتم  34شرحا وقد َم َّر ذكرها يف
املبحث السابع  ،كما بلغت املؤلفات املتعلقة ابملنظومات واليت ذكرها احلاج

خليفة يف كتابه كشف الظنون  97مؤلفا  ،وهذا يدل داللة واضحة على أثر
املنظومات يف علم النحو  ،مع العلم أبن احلاج خليفة مل محي ِّ
ص مجيع تلك
ق 1ينظر الدرر الكامنة . 156/1
ق 2ينظر ص . 67
ق 3ينظر كشف الظنون  151/1د . 155
ق 4ينظر كشف الظنون  151/1د  ، 155وينظر تعليل هذا يف ص . 84
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املؤلفات  .وهبذا ندرك مدى إسهام النحو املنظوم يف إحداث تغيري عددي ونوعي
معا يف تعليم النحوق. 1

وقد أدرك العلماء األوائل وجود فرق جوهري بني النحو وتعليم النحو ،

وهلذا جلئوا يف القضاء على صعوبة النحو إىل تيسري تعليم النحو ال تيسري النحو ،

ف اخرتعوا املنظومات واملتون املنثورة املختصرة  ،وقد رأينا يف العرض اإلحصائي

مدى عناية علماء العربية ابملنظومات ؛ سعيا منهم إىل إفهام كتاب هللا  ،وذلك
بتيسري ُّ
تعلِّم قواعد النحو وتيسري حفظها  ،وقد ظهر التعليم والتسهيل على
املتعلمني من انحتني  :احملتوى  ،وطريقة ترتيب احملتوى  .أما احملتوى فنالحظ أن

معظم املنظومات النحوية اتسمت ابلشمول واالختصار  ،فقد اختصرت القواعد
النحوية خبلم ِّوها من احلشو كالتعريفات وبعض األبواب اليت ال هتم املتعلم مع
مشوهلا ملعظم أبواب النحو ومسائله  ،وهذا ُيتصر على املتعلِّم الوقت ويزيد يف

استيعابه  ،وخباصة أن القواعد النحوية متسمة ابلطابع التعليمي النابع من هنج
النحو املعياري الذي يتسم ابلتسلسل املنطقي وال يدع ذهن ِّ
املتعلم يتشتت بكثرة

األحكام اليت يتعلمها  .أما الرتتيب فنالحظ أن أغلب الناظمني بىن منظومته
على نظرية العامل  ،إما العامل نفسه كما فعل ابن مالك  ،وإما املعموالت اليت

وم ْن نَظَ َم املفصل أو الكافية  .وهذه
هي أثر للعامل كما فعل ابن احلاجب َ
النظرية تعليمية مناسبة للفكر ؛ ملا فيها من تراب املسائل يف األبواب  ،وهذا
يساعد املتعلم على الرتتيب الذهين وعلى التذكر أيضاق. 2

وكان من مظاهر تيسري تعليم النحو أيضا أن املقدمات النحوية املنثورة اليت
ق 1ينظر تعليم النحو العرل ص . 61
ق 2ينظر املنظومة النحوية ص  ، 265والتعلم نفسيا وتربواي ص  285و . 289
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وضعت لتعليم املبتدئني واليت تدم َع ُّد مرحلة من املراحل اليت مر هبا تيسري النحو
لقيت عناية فائقة من الناظمني  ،وأي يف مقدمتها منت اآلجرومية  ،مث كتاب
قواعد اإلعراب البن هشام األنصاري .

لقد كان اهلدف من أغلب املنظومات النحوية هو تيسري النحو وجعله قريبا من

أذهان متعلميه  ،وهلذا اختلفت املنظومات من جهة الطول والقصر تبعا الختالف
من كان مقصودا بنظمها  ،فبعض املنظومات قمصد هبا املبتدئون ؛ ألن اهلدف
منها تعليم النحو  ،فن رى أهنا خمتصرة وغري طويلة ون رى املعيارية واضحة فيها ،

وبعضها قمصد به من هو أعلى من املبتدئني ؛ ألن اهلدف منها تيسري النحو جبعله
قريبا من أذهان متعلميه  ،فنراها طويلة ون رى فيها كثرة التفريعات والتقسيمات ،
ومن هنا رأينا الناظمني الذين ألَّفوا منظومات للمبتدئني حريصني على اتباع مناهج

التعليم يف منظوماهتم  ،وقد ظهرت يات هذه املناهج ابرزة يف تلك املنظومات ،

وإن كانت مناهج التعليم موجودة فيها كلها ولكن بنسب متفاوتة  ،وهذه

السمات اليت ظهرت يل تتمثل فيما يلي :

 1د قدم ِّ
فنبهت على األخطاء يف األداء
ت املنظومات النحوية
النحو معياراي َّ
َ
َ
اللغوي  ،أي  :لغة املتعلم نفسه  ،واملراد هبا لغة املتعلم اليت ينتجها وهو
يتعلم  ،وهذا من أجل معرفة طريقة مواجهتها وكيفية تالفيهاق ، 1ومن
أمثلة هذا قول ابن مالك يف ابب النكرة واملعرفةق : 2

صل إذا أتتَّى أن جييء الْمت ِّ
ويف اختيا ٍر ال جييء ال ِّ
َّص ْل
م م
َ م
ْم ْند َف ْ
ق 1ينظر علم اللغة التطب يقي وتعليم العربية ص  22و  49و . 56
ق 2ينظر ألفية ابن مالك ص . 12
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وقوله يف ابب الفاعلق: 1
َّ
نورمه
الشجر
عمر
ْ
حنو  :خاف ربَّ مه ْ
حنو  :زان م
وشذ م
وشاع م
وقول اآلاثري يف الميته يف ابب اإلشارةق: 2

جلمع ٍ
شئت َّأوال
وامنع مع الالم «ها» َوقم ْل ٍ
عميم كيف ما َ
َونَدبِّ ْه هبا ْ

 2د ظهر يف املنظومات أيضا جوانب من علم الرتبي ة  ،فنجد أن الناظمني اتبعوا
بعض طرق التدريس اليت اندى هبا الرتبويون يف العصر احلديث  ،وسيأ

احلديث عن هذا الحقاق. 3

 3د اهتمت املنظومات النحوية بدراسة اللهجات العربية القدُية  ،ورَّكزوا على
دراسة اللهجة الفصيحة العامة  ،وهي اللهجة الواسعة االنتشار  ،فنجد

بعضهم كاحلريري ق 516هد والسرمري ق 776هد مثال يهمالن ذكر

احلروف العاملة عمل «ليس» ما عدا «ما» ؛ لعدم انتشار استعمال تلك
احلروف بني عامة العرب .
وحرص الناظمون عند اختيارهم اللهجة الفصيح ة أن ينوعوا فيها ما بني
أسلوب كالمي مكتوب وأسلوب كالمي منطوق  ،حيث اهتم الناظمون

إضافة إىل ذكر األحكام بذكر كثري من األمثلة يف منظوماهتم  ،ومن أمثلة

هذا قول احلريريق: 4
عام ِّ
بضم ِّ
ِّ
وقد أ ِّمج َيز َّ
امليم
الض ُّم يف
الرتخيم فقيل  :اي م
ق 1ينظر ألفية ابن مالك ص . 23
ق 2ينظر المية يف النحو لآلاثري ص . 30
ق 3ينظر ص . 73
ق 4ينظر ملحة اإلعراب ص . 51
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وقول ابن مع ٍ يف ألفيتهق: 1
كل ما مل ِّ
تفت مح ْه َج ًّرا ك
سحاق وأي
شرح ْه
ينصر ْ
َ
و ُّ
ف َ
م
وقول ابن مالك يف ابب النائب عن الفاعلق : 2
ض ٍي كد  :و ِّ
ابآلخر ا ْك ِّسر يف م ِّ
ف أ ََّو َل ِّ
ص ْل
املتصل
الفعل ا ْ
ِّ ْ م
م
ض مم َم ْن و ْ
وقوله أيضا يف الباب نفسهق: 3
امشم فا ٍ ِّ
ِّ
ِّ
احتم ِّم ْل
ثالثي أمعل عينا َ ،و َ
ض ٌّم جا كد  :بم َ
وع فَ ْ
وا ْكس ْر أ َِّو ْ ْ
واألمثلة على هذا كثرية جدا .
النفع العملي حملتوى املنظومة  ،وهذا ظاهر عند الذين
 4د راعى بعض الناظمني َ
أرادوا أن تكون منظوماهتم تعليمية كاحلريري والقرطاجين  ،فنالحظ أهنم
جتنبوا احلديث عما يف وصف اللغة من أشياء ال تصلح للتعليم  ،مثل ابب

التنازع واإلخبار بد«الذي» واأللف والالم  ،كما جتنبوا التعليل لألحكام .

وهذا اجتاه منهم إىل إنشاء حنو آخر يمعرف ابلنحو التعليمي  ،وهو ُيتلف

اختالفا جوهراي عن النحو العلمي  ،فال دهم يتناولون مجيع الرتاكيب

املقبولة حنواي  ،بل يقتصرون على الرتاكيب النحوية املالئمة للموقف

الكالمي  ،أي أهنم ُيتارون البمىن النحوية الشائعة  ،وهلذا راعوا يف
منظوماهتم أن يكون النحو فيها انتقائيا .
 5د سعى الناظمون إىل تعليم النحو ابستخدام وسيلة النظم  ،وراعوا يف منظوماهتم

أن تتوافع مع طريقة التفكري اإلنساين القائمة على التدريج من اجلزئيات

ق 1ينظر شرح ألفية ابن مع ٍ . 258/1
ق 2ينظر ألفية ابن مالك ص . 23
ق 3ينظر ألفية ابن مالك ص . 24
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إىل الكليات أو العكس ؛ ألن طريقة التعليم جيب أن تكون منسجمة مع

طريقة التفكري  ،ومن هنا استخدم الناظمون يف منظوماهتم بعض طرق
التدريس اليت مع ِّرفَت يف عصران احلديث واليت تتفع مع طريقة التفكري ،
وهذه الطرق تشمل مايلي :

طريقة االستنتاج  ،وهي انتقال الفكر من احلقائع العامة إىل احلقيقة
ق1
وُيثِّل هذا
األبيات املقتصرة على
اجلزئية  ،أو من الكل إىل اجلزء  ،م
م
قاعدة فق أو املشتملة على قاعدة ومثال هلا  ،ومن أمثلة هذا قول

احلريري يف ملحة اإلعراب يف ابب إعراب االسم املنقوصق: 2
والياء يف
ري ساكِّنَدةأب يف رفدعها واجلد ِّر
ْم ْستَ ْش ْ
م
القاضي ويف ال م
ْ
ِّ
ِّ
َّ
يت
ْمهذاب
حنو  :لَق م
وتمدفت م
دح م
القاضي ال م
الياء إذا مدا نمدصبَا م
َ

ومن أمثلة ذلك يف ألفية ابن مالك قوله يف ابب املبتدأق: 3
وخرب احملصور ِّ
قد ْم أبدا كما لنا إال اتباع أمحدا
وهذه الطريقة هي الشائعة يف أكثر املنظومات ومنها ألفية ابن مالكق 4؛ ألن
كتب النحو تتسم غالبا بتقدمي القاعدة العامة مث تتبعها ابألمثلة اليت ِّ
توضحها .
ومن طرق التعليم املستخدمة أيضا يف املنظومات الطريقة االستقرائية ،

وهي الطريقة اليت تنتقل من اجلزئيات إىل القضااي الكلية  ،ومن اخلاص إىل
ق1
ق2
ق3
ق4

ينظر دراسات يف املناهج واألساليب العامة ص . 190
ينظر ملحة اإلعراب ص . 23
ينظر ألفية ابن مالك ص . 17
استقرأ أحد الباحثني ألفية ابن مالك فوجد أن أكثر من  %90من أبياهتا استنتاجية  ،وأن ما
يقارب من  %4استقرائية  .ينظر دراسة مقارنة بني االستنتاج كطريقة تعلم يف ألفية ابن مالك
واملنظمات املتقدمة عند أوزوبل ص . 61
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وُيثِّلها
األبيات احملتوية على مثال يتبعها قاعدةق ، 1ومن األمثلة
العام  ،م
م
ق2
على هذا قول ابن مالك يف ابب املبتدأ واخلرب :
ملتزم فيه ُّ
اخل َ ْرب
تقد مم ْ
درهم ويل َوطَ ْر
أب
و ْ
ندحد مو  :عندي أب
وقوله يف ابب التحذير واإلغراءق: 3
إايك َّ
ب مَحم ِّذ أبر مبا
ب
وحنو مه نَ َ
استتارمه َو َج ْ
ص ْ
م
والشَّر َ
أيضا د حمور مج ِّل املنظومات مبنيا على الطريقة االستقرائية ؛ إذ د هذه

املنظومات تتناول حبث اجلزئيات سعيا للوصول إىل الكلياتق ، 4فهي

تدرس الوظائف النحوية للمفردات وعالماهتا اإلعرابية  ،فاجلملة االيية
مثال ال تدرس يف إطارها الكامل وإمنا تدرس جزئياهتا  ،كباب املبتدأ

واخلرب  ،وكذلك اجلملة الفعلية ال تمدرس يف إطارها الشامل  ،وإمنا تمدرس
جزئياهتا  ،مثل  :ابب الفاعل  ،وابب انئب الفاعل  ،وابب املفعول ،

وابب احلال  ...اخل  ،فاملركبات واألساليب إذن مل تتناول الدراسة إال

جزئياهتا  ،وهذه طريقة تعليمية مناسبة للفكر ؛ ملا فيها من تراب بني

األبواب ومسائل الباب الواحد  ،وهذا يساعد املتعلم على الرتتيب
الذهين وعلى التذكر أيضا .

فاتباع الناظمني األوائل هلذه الطرق اليت اندى العلماء احملدثون ابألخذ هبا
دليل على تقدمهم يف العلم بتجربتهم لوسائل انجحة يف تقدمي العلوم

ق 1ينظر الرتبية وطرق التدريس لصاحل عبد العزيز وزميله . 249/1
ق 2ينظر ألفية ابن مالك ص . 17
ق 3ينظر ألفية ابن مالك ص . 47
ق 4ينظر املنظومة النحوية ص . 265
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وإفادهتم منها  ،وال تزال االستفادة منها قائمة إىل اآلن .
 6د تقتضي طبيعة االهتمام ابملنظومة أن تكون حمفوظة ؛ وقد ساعد أتليفها
للتعليم على جعل احتمال نسيان حمتواها قليال  ،لكثرة تكرارها للحفظ أو

التدريس  ،يضاف إىل هذا أن بعض الناظمني حرص على أن تكون
منظومته حاضرة يف ذهن من يتعلمها  ،وذلك ابعتمادهم على اإلحالة إىل

قواعد وأحكام سابقة  ،فمن األمثلة على هذا قول احلريريق: 1

َو َع ْكس َّ
الع َم ْل كان وما َّ
انفك الفىت ومل يَد َز ْل
إن اي أم َخ َّي يف َ
م
ق2
وقول ابن مالك يف ابب «إن» وأخواهتا :

َّ
َّ
إلن أ َّ
كأن عكس ما لكان من َع َم ْل
لعل
ليت َّ
َن َ
لكن ْ
وقول حازم القرطاجين يف منظومتهق: 3
ٍ
أخبارها ،
َّاصبات
والن
لما
ت
أب
ألياء قد ِّد ْارتَد َفد َع ْ
م
أحرف قد عدها م
الع َ
م
إن» فال معىن لِّ َك ِّر حدر ٍ
ت يف ابب « َّ
وف تم ِّ
السأ ََما
ث َّ
ور م
َو ْه َي اليت ذمكَِّر ْ
مم

وهلذا ف ن مآخذ الرتبويني على التدريج الطويل حملتوى املادة العلمية املوجود
يف الكتب النحوية ال يم َّ
سل مم هلم ؛ ألهنم ذكروا أن فيه سلبيات أمهها نسيان
املادة العلمية  ،وحنن عرفنا أن النسيان سيزول مع احلفظ والتكرار والتذكري
ابلقواعد السابقة .

 7د سعى الناظمون إىل تيسري علم النحو بوضعهم املنظومات  ،مث سعوا إىل تيسري

املنظومات جبعلها قريبة وحاضرة يف ذهن متعلمها  ،وذلك بصياغتها

ق 1ينظر ملحة اإلعراب ص . 47
ق 2ينظر ألفية ابن مالك ص . 19
ق 3ينظر املنظومة النحوية حلازم ص . 206
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أبسلوب سهل َ ،ج ِّل ِّي العبارة  ،واضح األفكار  ،مرتاب املواضيع  ،وهذا

ظاهر لدى من صنَّف منظومته للمبتدئني  ،فمن األمثلة على هذا أن ابن
الوردي ق 749هد وابن نمدبَاتَة املصري ق 786هد ومها شاعران مم َِّربزان يف

ضمنها
عصرمها أمعجبا مبلحة اإلعراب فنظم كل واحد منهما قصيدة َّ
أشطرا كثرية من أبيات امللحةق. 1

رداء
اج ِّ ُّ
ومن األمثلة أيضا على هذا أن حازم الْ َق ْرطَ َ
ين قد ألبس منظومتَهم ً
أدبِّيَّا مجيال زادت به مجاالً واكتسبت حسناق ، 2قال يف مقدمتهاق: 3
ْك أَجدز َل ِّ
ٍ
فايع ٍ
الق َسد َما
لنظم ٍ
بديع قد َه َد ْ
ْ
ت فكري مله سعاد مة َمل ْ َ

ٍ
ت ِّم ْن ِّ
حديقة تمدبْ ِّه مج
قد نَ َس َما
َ
َّح ِّو ْ
األحداق أَ ْن مم ِّط َر ْ
انسم للن ْ
حنو َها أب
ومن الشواهد على هذا قوله يف ابب «ِّإ َّن» وأخو ِّاهتاق: 4
ِّ
فَد«إِّ َّن» «أ َّ
ض َعا ثَ ْد َي التَّ َشبُّ ِّه
ابألفعال ما فم ِّط َما
َن» هلا أب
أخت مم ِّذ ارْت َ
وخري دليل على هذا أنه مل يستعمل يف أمثلته املثال املشهور عند
يد عمرا»  ،بل استعاض عنه أبمثلة ِّ
ذات ٍ
معان
النحويني  ،وهو « :ضرب ز أب ْ ً
ق5
مجيلة  ،كقوله يف ابب التعدي واللزوم :
ب َيَا
فباب «أعطى» «كسا» منهم  ،ومنه «سقى» كما تقول  :سقاك هللام َ
صْو َ
م
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5

تنظر قصيدة ابن الوردي يف ديوانه ص  271د  ، 276وتنظر قصيدة ابن نمدَباتَة يف ديوانه
ص  582د . 585
ينظر إ اف احلازم ص . 40
ينظر املنظومة النحوية حلازم ص . 200
ينظر املنظومة النحوية حلازم ص . 203
ينظر املنظومة النحوية حلازم ص . 204

This file was downloaded from QuranicThought.com

()77

وقوله يف ابب «كان» وأخو ِّاهتاق: 1
كل فِّد ْعد ٍل انقد ٍ
والن
ص معدِّل َما
ت أيا مؤها ُّ ،
َّاصبات ألخبا ٍر قد ِّد ْارتَد َف َع ْ
م
ِّ
الزهر مبتسما
كمثل كان وأضحى مث أصبح أو أمسى  ،كقولك أضحى م

وقوله يف ابب عالمات اإلعرابق: 2
ِّ
ِّ
مخسة
والو ماو يف
األياء ترفعم َها
عمرو
تقول :
أبوه أو
أخوه أتى
م
م
م
أب
دام ذو ٍ
صدَبدا
وخول أبدة َه َ
مال بدها َو َ

ِّ
ترفع
اجلمع الذي َسلِّ َما
كمثل ما م
َ
الس َّراء وابْدَت َس َما
وه من َّ
فافْ ََّرت فم م
واحَت َش َما
َو ْجد ًدا  ،فَدغَ َار محوها م
منه ْ

إىل غري هذا من األمثلة  ،وكأن حازم القرطاجين يف عدم استعماله يف هذه

عمرا» قد حضر ما جرى
ب ز أب
املنظومة مثال النحويني املشهور « َ
ض َر َ
يد ً
ألحد األعراب الذي وقف يف َحلَ َق ِّة أل زيد األنصاري ق 215هد
ٍ
مسألة يف النحو  ،فقال له :
مستميحاق ، 3فظن أبو زيد أنه جاء ليسأله عن
َس ْل اي أعرال َع َّما بدا لك  .فقال األعرال على البديهة :
ِّ
ب
َّح ِّو ِّج ْئدتم مك ْم
لَ ْس م
ت للن ْ
ال  ،وال فيه ْأرغَ م
الد ِّ
أبَ َد َّ
مايل
أان
ب
الم ِّر ٍى
هر يَ ْ
َو ْ
ض ِّر م
ِّ ْ
حيثما
ب
لِّ َشانِِّّه
َخ ِّل زيدا
َ
شاء يَ ْذ َه م
ول ٍ
ب
عاشع
استَ ِّم ْع ق د َ
قَ ْد َش َج م
َو ْ
داه التَّدطَُّر م
ِّ ق 4
مه مه َّ
دب
الد ْه دَر طَد ْف دلَ أبدة
َُّ
فَد ْه َو فيها يمد َشدب م

فجمال أسلوب املنظومات ووضوح عبارهتا عامل مهم يف تشجيع اإلقبال

ق1
ق2
ق3
ق4

ينظر املنظومة النحوية حلازم ص . 205
ينظر املنظومة النحوية حلازم ص . 210
ينظر أخبار النحويني البصريني ص . 69
الطَّْف َلة  :الناعمة  ،يقال  :جارية طَْف َل أبة  ،أي  :انعمة  .ينظر الصحاح " 1751/5طفل" .
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عليها ودراستها وحفظها  ،وهذا له دور كبري يف تعليم النحو ونشره  ،مما

جيعلها وسيلة انجحة تليب حاجات املتعلمني يف كل وقت .

 8د امتازت بعض املنظومات إضافة إىل اهتمامها بتيسري النحو وتعليمه ابالهتمام

أصلها املسلمون  ،فنجد يف بعضها توجيهات
ابجلوانب الرتبوية اليت َّ
مخلمِّقيِّة مم ْندبَثِّقة من التوجيه الديين  ،أو نصائح انبعة من خربة الناظم يف
احلياةق ، 1ومن أمثلة ذلك ما ذكره احلريري يف ملحة اإلعراب حني
قالق: 2

وقولهق: 3

ي مموبِّ مع
تَد مق م
ول َ :ه َذا َعلَ ِّو ٌّي مم ْع ِّر مق َومك ُّل َهلْ ٍو مدنْديَ ِّو ٌّ

َواقْدتَبِّ ِّ
س ال ِّْعل َْم لِّ َك ْي َما تم ْك َرَما َو َع ِّ
اب ا ْهلََوى لِّتَ ْسلَ َما
اص أ ْ
َسبَ َ
وقولهق: 3
وال ملَ ِّار ج ِّ
ك َعتْدبمهم فَدتمد ْعَتدبَا
اهالً فَدتَد ْتد َعبَا َوَما َعلَ ْي َ
َ
َ
وقولهق: 4
ت َاي َزيْ مد فَال َهتَْو الْ مم َىن تزذذ عنا َوال تَبِّ ْع إال بِّنَد ْق ٍد ِّيف ِّم َىن
َوأَنْ َ
فعندما حيفظ طالب العلم وخباصة الناشئة املنظومة وي ِّ
رد مدون توجيهاهتا
م

فسيتذكروهنا دائما  ،مما جيعل للمنظومات أثرا كبريا يف اتباعهم ما فيها

وامتثاهلم السلوك احلسن .

واملنظومات النحوية جزء من اتريخ علم النحو ومن
ق1
ق2
ق3
ق4

من أمناط التأليف

ينظر فة األحباب ص  ، 60وكشف النقاب ص . 63
ينظر منت ملحة اإلعراب ص . 56
ينظر منت ملحة اإلعراب ص . 64
ينظر منت ملحة اإلعراب ص  ، 67وشرح ملحة اإلعراب للحريري ص . 326
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النحوي وحلقة من حلقاته ومرحلة من مراحله أثَّرت فيما بعدها من مؤلفات ،

فقد ظهرت مث ازدهرت ومنت وحافظت على مكانتها مدة طويلة من الزمن  ،فهي
ذات قيمة علمية كبرية وهلا دور عظيم يف تنشي احلركة الثقافية  ،إضافة إىل أهنا

ال تزال وسيلة من وسائل نقل العلم وتعليمه  ،وهذا يدل على قوهتا ومقدرهتا

على محل الرتاث النحوي  ،وسبب هذا أن النحو جزء من تراث األمة املعتمد

على احلفظ مع ارتكاز النحو العرل على املعيارية القائمة على احلفظ .

فاملنظومات قد قامت يف املقام األول على عملية احلفظ  ،وهي عملية أساسية يف
العلم ؛ وطريقة هلا ما ِّ
يسوغمها يف عصر ابتداء وانتشار املنظومات ويف مجيع
العصور  ،وتتلخص هذه ِّ
املسوغات فيما يليق: 1

املسوغ األول  :أمهيته لقيام احلاجة إليه  ،فالدين اإلسالمي والثقافة العربية قامت
يف أساسها على الرواية اليت اعتمدت على احلفظ والضب

 ،وهلذا اعتمد

املسلمون على أسلوب احلفظ واالستظهار ؛ حلفظ اترُيهم وتراثهم الفكري ونقله
فع َرف التاريخ الرواة
مشافهة  ،وقد بقي هذا األسلوب سائدا يف نقل املعلومات َ ،

واحلفظة للتاريخ واألنساب والشعر واخلطب وغري ذلك  ،ومما يدل على أمهية
نضر هللا امرأً يع منا شيئا َّ
احلفظ يف نقل العلم قول الرسول  : ق َّ
فبلغه كما
فرب مم ِّبلغ أوعى من سامع ق. 2
يع َّ ،

ق 1ينظر دراسة مقارنة بني االستنتاج كطريقة تعلم يف ألفية ابن مالك واملنظمات املتقدمة عند
أوزوبل ص . 60
ق 2أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه . 34/5
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املسوغ الثاين  :أن كثرة احلفظ أمر مم ْسَت ْح َس أبن يف اجملتمع اإلسالمي  ،فلقد كان
املسلمون يتباهون مبقدار حفظهم ،ومن أمثلة هؤالء أبو هريرة ق ، 1وأبو بكر

بن األنباريق  2وغريمها  ،إىل درجة أن احلفظ صار لقب فخر واعتزاز هلم ،
فأصبحوا يم َّلقبون َّ
ابحلفاظ  ،كاحلافظ الذهيب واحلافظ ابن كثري واحلافظ ابن حجر

وغريهم ،وق د بقي شيء من هذه العادة إىل يومنا هذا ،ولكن ينبغي أن ندرك أهنم
فظ املقرتن ابلفهم كما أي بيانه .
يقصدون ابحلفظ احل َ

وهذه املسوغات ال تزال قائمة إىل وقتنا هذا  ،ولذا ال ينبغي لنا أن نَد ْنبِّ َذ عملية

احلفظ بدعوى مناهضتها لعملية اإلبداع من فهم و ليل وغريمها ؛ ألن عملية

ْم ْحدثون ،فقد ذكروا
اإلبداع تقوم أساسا على احلفظ  ،وهذا ما أكده الرتبويون ال م

أن الدرجة األوىل من درجات اجملال املعريف هي احلفظق ، 3لكن ينبغي لنا اجلمع
بني احلفظ واالستنباط؛ ألن ِّ
املتعلم إذا أمهل االستنباط مل تسرع إليه املعاين  ،وإذا

أمهل احلفظ مل تَد ْعلَع املعاين بقلبهق ، 4واجلمع بني احلفظ واالستنباط هي الطريقة
اليت درج عليها معلم البشرية األول  ، فلقد كان  ال يتجاوز تعليم الصحابة
 عشر آايت حىت يَد ْعلَ مموا ما فيها من العلم والعملق. 5

وهذا ال يعين أن احلفظ عند املسلمني كان غاية  ،بل هو وسيلة  ،وإمنا الغاية

عندهم هو الفهم واالستنباط  ،يقول احلاج خليفة ق 1067هد
ق1
ق2
ق3
ق4
ق5
ق6

ق6

 :قاعلم أن من

ينظر صحيح البخاري . 55/1
ينظر طبقات النحويني واللغويني ص . 153
ينظر أساسيات املناهج للدكتور حممد املكاوي ص . 161
ينظر رسالة اجلاحظ يف الْم ِّ
علمني املطبوع ضمن رسائل اجلاحظ . 29/3
م
ينظر مسند اإلمام أمحد . 569/6
ينظر كشف الظنون . 44/1
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كان عنايته ابحلفظ أكثر من عنايته إىل صيل ال َْملَكة ال حيصل على طائل من
حصل احلفظ ال محي ِّس ن شيئا من الفن ،
َملَكة التصرف يف العلم  ،ولذلك ترى من َّ
ظن أنه املقصود من امللكة
وم ْن َّ
وجتد َملَ َكتَ مه قاصرًة يف علمه إن فاوض أو انظر َ ،
العلمية فقد أخطأ  ،وإمنا املقصود هو َملَ َكة االستخراج واالستنباط وسرعة
ِّ
االنتقال من
الدوال إىل املدلوالت ومن الالزم إىل امللزوم وابلعكس  ،ف ن انضم
إليها ملكة االستحضار فنعم املطلوب  ،وهذا ال يتم مبجرد احلفظ  ،بل احلفظ من

أسباب االستحضار  ،وهو راجع إىل جودة قوة احلافظة وضعفها .

وأيضا مما يدل على أن الغاية لدى واضعي املنظومات ودارسيها مل تكن احلفظ

قول ابن الوردي ق 749هد عن ألفية ابن مالكق: 1
وحده  ،بل احلفظ مع الفهم م
اي عائبا ألفيَّد َة ابْد ِّن ِّ
مالك وغائبا عن حفظها وفهمها
ً
ِّ
ت فضائال كثريةً فال َجتمْر يف ظملْمها
أ ََما تراها قد َحَو ْ
ق2
ٍ
ابع
وخامس ِّم ِّن ايها
وا ْز مج ْر ملن جادل َم ْن حيفظها بر ٍ
واملنظومات وسيلة انجحة من وسائل التعليم ونقل العلم  ،ومما يدل على
قوهتا
مقدرهت ا على محل الرتاث النحوي  ،ومل تكن مجيع املنظومات على مستوى
م

واحد يف القوة والثبات  ،إذ وجدان بعض املنظومات ضعيفا رواجها ومقتصرا على
زمن قصري  ،وبعضها كبريا رواجها  ،وانتشارها جتاوز قروان كثرية  ،فاملنظومات

املستقلة اليت ال ترتب بكتاب آخر كثرية ؛ إذ جتاوزت سبعني منظومةق ، 3إال أنه
ق 1ينظر نفح الطيب . 231/2
ق 2اسم ألفية ابن مالك «اخلالصة»  ،واحلرف الرابع واخلامس منها هو «صه»  ،أي  :اسكت .
ق 3مل أقف على ديد عدد املنظومات ألنه ذمكر أن حملمد بن أمحد البالسي ق 713هد ولعمر
جعلت ل ٍ
كل
اللخمي البسلقوين ق بعد  844هد عدة أراجيز يف العربية من غري ديد  ،وقد
م
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مل يلع منها ازدهارا ورواجا كبريا بني طلبة العلم سواء الناشئني أو املتقدمني إال

اثنتان  :ملحة اإلعراب للحريري  ،وألفية ابن مالك  ،فقد رأينا كثريا من الناشئة
عند ابتداء طلبهم للعلم حيفظوهنما أو حيفظون إحدامهاق ، 1وقلما د عاملا من

س إما ألفية ابن مالك أو ملحة اإلعراب  ،كما رأينا
علمائنا إال وقد حفظ َ
ود َر َ
ال مْمعلِّمني والعلماء يم َد ِّرسوهنما ويؤلفون شرحا هلما معا أو شرحا إلحدامها  ،وال
يزال هذا االزدهار والرواج إىل عصران احلاضر وخباصة يف ألفية ابن مالك  ،ويرجع
السبب يف ذلك إىل أن اهتمام العلماء يكون منصبا على نوعني من املنظومات :

املنظومات املوضوعة للمبتدئني واملشتملة على كثري من األبواب  ،واملنظومات
املناسبة للناشئة وللمتقدمني معا واملشتملة على أبواب النحو كلها أو معظمها ؛

ألن الفائدة من احلفظ والتعليم ال يتحقع إال أبحد هذين النوعني  ،وهبذا نعرف
أن سبب عدم انتشار املنظومات الصغرية هو عدم وفائها ابملطلوب ؛ إذ ال محيِّقع
حفظمها ودراستمها فائدة كبرية بسبب قلة قيمتها العلمية  ،وقد تبني لنا من العرض

اإلحصائي كثرة املنظومات الصغرية اليت ال تبلغ مائيت بيت .

كذلك مل تلع املنظومات الطويلة جدا اليت تتجاوز ألفي بيت انتشارا ورواجا ؛
ألن اهلدف من املنظومات هو تقييد النحو وتيسري تعليمه  ،والتيسري ال يتحقع
ابملنظومة الطويلة ؛ ملشقة حفظها وتعليمها .
واحد منهما يف ِّ
العد ثالاث ؛ ألن هذا أقل اجلمع .
وروْوها يف سند رواية الشيخ حممد اهلرري هلا
ق 1ينظر مثال للعلماء الذي حفظوا ملحة اإلعراب َ
الذي ذكره يف كتابه نزهة األلباب ص  . 12وذكر الدكتور حممود الطناحي أنه يف رحلته إىل
اليمن عام  1394هد رأى الصبيان يف اجلامع الكبري بصنعاء يدرسون «ملحة اإلعراب»  .ينظر
أرجوزة قدُية يف النحو ص  . 568أما من حفظ ألفية ابن مالك فهم أكثر من أن ي هبم
هذه احلاشية .
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أما املنظومات املعتمدة على غريها كاليت نمظم فيها كتاب منثور كمنظومة حممد
اإلسعردي ق 749هد  ،ومنظومة طَْي َ ْربس ا ْجلمْن ِّدي ق 749هد فاالهتمام ابلكتاب
الذي اعتمدت عليه يمضعف من قيمتها فيمسق االهتمام هبا .
 106ــ وقد اتضح يل من البحث أن أسباب رواج ملحة اإلعراب هي صغر
حجمها  ،فهي موضوعة للمبتدئني  ،إذ اكتفى احلريري فيها ابألسس النحوية

ذكر بعض األبواب اليت ال حاجة
العامة مراعاة ملستوى الدارسني  ،فقد أمهل َ
للمبتدئني فيها  ،مثل  :إعمال الصفة املشبهة ابسم الفاعل  ،وابب االختصاص ،
وابب اإلخبار ابلذي واأللف والالم وابب احلكاية وغريها  .كذلك خلت «ملحة

اإلعراب» من التفصيالت اليت ال حاجة هلا لدى كثري من متعلمي النحو وخباصة
ْم َع ِّل ِّم
املبتدئون  ،وكذلك خلت من ذكر اخلالفات النحوية اليت تم َشتِّ م
ت جمهود ال م
ْمتَد َعِّل َم  ،وكذلك أغفلت األحكام النحوية املتعلقة بلهجات بعض القبائل
وترهع ال م
العربية  ،مثل إعمال «إِّ ْن» و «ال» و «الت» َع َم َل «ليس» عند بعض القبائل ،

ويضاف إىل هذا أن احلريري قد نَظَ َم «ملحة اإلعراب» أبسلوب أدل مجيل ،
فكلمات املنظومة واضحة وعباراهتا سهلة إضافة إىل مح ْس ِّن النَّظ ِّْم وجودته  ،ومما
ض َّمنَد َها شيئا من التوجيه اخلملمِّق ِّي املمْندَبثِّع من
زاد يف مجاهلا وعذوبتها أن احلريري َ
ض َّمَند َها أيضا شيئا من النصائح النابعة من خربته يف احلياةق، 1
التوجيه الديين َ ،و َ

يضاف إىل هذا أهنا نمظمت على حبر واحد مما جيعل نغمها املوسيقي منسجما ،
ووزهنا منقادا يف نسع واحد  ،فتكون خفيفة على السمع سهلة احلفظ ق 2؛
لذا رأينا املنظومات املصوغة على حبر ثقيل كمنظومة إبراهيم ا ْجلَ ْع َربِّي اليت

ق 1ينظر كتاب منحة األلباب ص  65و  ، 72وينظر ما سبع يف ص . 78
ق 2ينظر كتاب املنظومة النحوية ص . 269
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نَظَ َم َه ا من حبر الكامل  ،ومنظومة شعبان اآلاثري اليت نظمها من حبر
الطويل مل يكتب هلا االنتشار  ،كل هذا ساعد على ازدهار « ملحة

اإلعراب » وتعلمها وحفظها  ،وفعال كانت هي البداية املضيئة لكثري من
العلماء الذين حفظوها وتعلموها يف بداية حياهتم العلمية .
نظم ها
كما اتضح يل من الد راسة أن أسباب رواج ألفية ابن مالك هي م

على حبر واحد َس ْه ل خفي ف على السمع  ،وهو حبر الرجز  ،وبناء حمورها
على نظرية العامل املناسبة للفكر  ،إضافة إىل تراب مسائلها وأبواهبا بسبب

الدقة يف ترتيبها وتقسيمها  ،يضاف إىل هذا استيعاهبا ملعظم مسائل النحو

والصرف مع صغر حجمهاق  ، 1فهي ذات قيمة علمية قوية  ،وهذا ما

افتقدته ألفية ابن مع ق ، 2كذلك افتقدت منظومةم اليشكري والكافية
صغر احلجم  .أيضا كان من أسباب انتشار
الشافية البن مالك وغريمها َ

ألفية ابن مالك وجود التضمني فيها  ،كتضمني آية قرآنية أو شيء من
الشعرق ، 3مما ُينح ِّ
متعلمها حصيلة لغوية تكون ذات أثر يف ممارسته اللغوية

ق 1ال يمدنْ َكر أن ابن مالك مل يورد مجيع مسائل النحو والصرف يف ألفيته  ،فقد أضرب عن ذكر
بعض املسائل  ،وأمهل أيضا حصر بعضها  ،وهذا ما جعل شعبان اآلاثري ينتقد ابن مالك
ويصنف ألفيته «كفاية الغالم» متداركا فيها ذلك  .ينظر اهلداية يف شرح الكفاية
ج  1ل  14أ .
ق 2ينظر نفح الطيب  ، 232/2وحاشية اخلضري . 12/1
ق 3من األمثلة على هذا قول ابن مالك يف ابب املوصول ص : 15
ِّ
صٍ
ٍ
كأنت ٍ
ضى
ضا
كذاك َح ْذ م
َ
قاض بعد أمر م ْن قَ َ
ف مخ ِّف َ
ف ما َبو ْ
وقوله يف ابب املفعول ألجله ص : 27
ِّ
َل» َوأَنْ َش مدوا
مصحوب «أ ْ
والعكس يف
َوقَ َّل أن يصدحبها ال مْم َجد َّرمد
م
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والنحوية ؛ ألن األساس يف تعلم اللغة هو ياع كالم الفصحاء مث ممارسته ،
وسبيل ِّ
املتعلم إىل هذا د بعد أن ذهب َم ْن يتحدث الفصحى ابستمرار د هو حفظ
يتنزل ال مْمتعلِّم لكثرة
النصوص الفصيحة اجليدة سواء كانت نثرا أم شعرا  ،حىت َّ
حفظه لكالمهم منزلة َم ْن نشأ بينهم ولمِّق َن العبارة منهم ؛ لتتكون لديه ال َْملَ َكة
القادرة على حماكاة هذه النصوص والنسج على منواهلا  ،وهذا ما اندى به العالمة
ق1
ْم ْح َدثونق ، 2على أنه وإن كانت
ابن خلدون ق 808هد وأيَّ َد مه علماء اللغة ال م
النصوص
املضمَنة يف أي منظومة ليست نصوصا كثرية إال أهنا تؤدي جزءا من
َّ

هذا الغرض  ،إضافة إىل أهنا تدفع إىل تعلم هذه املنظومات وحفظها بيسر

ق3
ضمن  ،مما
ْم َّ
وثبات ؛ ألن َم ْن يتعلمها سيكون يف الغالب حافظا للشيء ال م
ِّ
يسهل عليه فهمها  .ويضاف إىل هذا وضوح عباراهتا وسهولة ألفاظها  ،وإن

كانت ألفية ابن مع تتفوق يف هذين  ،أي التضمني  ،والوضوح والسهولةق 4إال

أهنا تفتقد د كما سبع د ا اد النغم  ،وانسجام الوزن  ،والرتتيب الفكري .

وقد ظهر يل من البحث قيام ثالثة عوامل قوية خارجية لربوز ألفية ابن

مالك :

ِّ
اهليجاء
ب عن
ال أَقْ مدع مد ا ْجلمد َْ

دت مزمدر األع د ِّ
داء
ولو تدوالَ ْ َ م

حكم ترادف عطف البيان مع البدل ص : 42
وقوله عند بيانه َ
ِّ
وليس أن يمدْب َد َل
ابملرضي
اتبع الْبَ ْك ِّر ِّي
ِّ
وحنو بِّ ْش ٍر ِّ
َ
ق 1ينظر مقدمة ابن خلدون  1278/3و  1285و  1287و . 1288
ق 2ينظر ال َْملَ َكة اللسانية يف نظر ابن خلدون ص . 26
ق 3ينظر تعليم النحو ص  ، 199والتعلم نفسيا وتربواي ص . 289
ق 4ينظر نفح الطيب  ، 232/2والفصول اخلمسون ققسم الدراسة ص  39د . 41
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أولدها  :شهرة ابن مالك ومكانته العلمية  ،فهو إمام محم ِّق ع يف النحو واللغة  ،وهذا
بدوره جيلب الشهرة لكتبه .

واثنيها  :قيام ابن مالك نفسه بتدريس ألفيته  ،وهذا يزيد اإلقبال عليها حبفظ
الطالب هلا وتعلمهم إايها من ابن مالك أو من غريه  ،مث تدريسهم

إايها بعد لكنهم منها مما أوجد العدد الكثري من املهتمني هبا تعلما
وأتليف شروح هلا  ،فقد رأينا بعض شروحها أملِّف بطلب من
وتعليما
َ

بعض الطالب  ،مثل شرح املرادي هلا ق 749هد

ق1

.

واثلثها  :د وقد يكون هو األقوى د عدم وجود منظومة منافسة أللفية ابن مالك ؛

أما ألفية ابن مع فال د فيها د كما سبع د ا اد النغم  ،وانسجام

الوزن  ،والرتتيب الفكري  ،إضافة إىل قلة من قام بتدريسها مما أسق

االهتمام هبا  ،ومل يظهر منظومة منافسة أللفية ابن مالك إال يف ابتداء
القرن التاسع  ،وهي ألفية اآلاثري ق 828هد  ،على الرغم من ِّ
خلوها
من ميزات اشتملت عليها ألفية ابن مالك  ،فوجود قرن ونصف بني

ألفية اآلاثري وألفية ابن مالك لن يشج ع ألفية اآلاثري على االنتشار

والشهرة ؛ ألن ألفية ابن مالك يف ظرف قرن ونصف قد راجت

وع َّمت بني الطالب وخباصة مع كثرة شروحها
وانتشرت يف البالد َ
املشتهرة بني طالب العلم  ،وهذا األمر ينطبع د بل هو أشد د على
األلفيات اليت جاءت بعد ألفية اآلاثري .
فبهذه األسباب جمتمعة نقف على العوامل اليت أكسبت ألفية ابن مالك الشهرة
ق 1ينظر توضيح املقاصد . 5/1
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وجعلتها منتشرة بني الطالب وذائعة الصيت  ،وهذا يدل بوضوح على مدى اح

وسيلة النظم يف التعليم وقوة هذه الوسيلة يف نقل العلم ومحل الرتاث النحوي .

واملنظومات مبنية على األوزان الشعرية فلها أحكام الشع ر إال أنه ال يصح

مقارنة املنظومات العلمية من جهة اجلودة واحلسن واجلمال الفين ابلشعر الذي

يتناول أغراضا شىت طََرقَد َها الشعراء  ،كاملدح والفخر والنسيب وغريها من أغراض

الشعر  ،وذلك ألن الشعر يصدر عن نظرة عاطفية تعتمد على إحساس َجيَّا ،
ِّ
وتعربم يف إطار من التشبيه لرتتكز على أتثري عاطفي مباشر  ،أما النظم فيعتمد
على النظر العقلي الذي يم ِّ
قرب من موضوعية التناول واحلكم  ،وما تفرضه هذه
املوضوعية من جترد من املؤث رات اخلارجية  ،وهلذا جيب أال نمدغْ ِّفل القيمة العلمية
للمنظومات حىت لو ذهب بعض األدابءق 1إىل أهنا ليس هلا قيمة أدبية  ،وخباصة

يف العصور املتحضرة  ،وإمنا قيمتها يف العصور اليت ال حظ هلا من العلم

واحلضارة  ،واليت ال تنتشر فيها الكتابة وال يسهل فيها تسجيل العلم وتدوينه ،

ففيها تظهر فائدة النظم ؛ ألنه أيسر حفظا من النثر ؛ ألننا كما ذكران ال تصح

املقارنة بني الشعر التعليمي والشعر األدل  ،وقيمة املنظومات تكمن يف قيمتها
العلمية املتمثلة يف تنويعها حركة التأليف وإثرائها للمكتبة العربية  ،وتنشيطها

للحركة العلمية  ،وال ينبغي أن ننظر إىل الشعر التعليمي على أنه فق وسيلة لنقل

العلم مثله مثل الكتابة وأدواهتا  ،كما هو واضح من رأي من سلب منه القيمة
األدبية  ،بل الصحيح أن ينظر إليه على أنه نوع من أنواع النشاط العلمي .

من هنا رأينا أن املنظومات د مبا اجتمع فيها من أسباب ووسائل انجحة لنقل العلم
ق 1مثل الدكتور طه حسني  .ينظر حديث األربعاء . 221/2
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وتقدُيه لطالبه د قامت يف العصور السابقة بدور كبري يف اجملال العلمي وال يزال

دورها إىل اآلن ابقيا وإن كان أقل مما سبع  ،فبقاء دورها واستمراره زمنا طويال

دليل على قوهتا وثباهتا ؛ ولذا جيدر بنا أن حنافظ على هذه الوسيلة ونسعى إىل
تطويرهاق ، 1كأن عل املنظومة نشيدا نم ِّ
وص مل به املعلومات إىل الطفل أبسلوب
وحمبَّب إىل نفسه  ،وهذا ليس صعبا  ،فلقد عممل بشيء منه
مناسب ملع مم ِّره وشيِّع م
ٍ
يف
رايض لألطفال يف بعض البالد العربية والقى احا كبريا  ،كما ُيكننا

سجل هذه األانشيد على أشرطة
االستفادة من الوسائل احلديثة وذلك أبن تم َّ
مسموعة أو مرئية فيمستفاد منها على نطاق واسع .

أيضا ابإلمكان تسخري احلاسب اآليل لالستفادة من املنظومات  ،فكثري منها غين
ابملادة العلمية واللفظية  ،فَدن ِّ
غذي احلاسب اآليل ابملنظومات فيعطينا ما نريد كلما
م
طلبنا منه ذلك  ،كأن يقوم بتقومي العبارات وتصحيح ضب الكلمات مستعينا
ابملنظومات  ،وقد طمبِّع مثل هذا يف علم الفرائض  ،فب مكان احلاسب اآليل اآلن
عن طريع برانمج الفرائض قسمة الرتكة بكل يسر وسهولة وبسرعة متناهية وال
حيتاج لشيء إال إلدخال املسألة ال َفر ِّ
ضي ة فق .
َ

ق 1ينظر املنظومات التعليمية وخصائصها ص . 31
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فهرس املراجع
 1ــ اجتاهات الشعر العرل يف القرن الثاين اهلجري  ،للدكتور حممد مصطفى
هدارة  ،طباعة ونشر دار املعارف املصرية  ،الطبعة الثالثة  1977 ،م .

 2ــ إ اف احلازم بشرح منظومة حازم  ،أتليف بنيونس الزاكي  ،مطابع دار
طيبة  ،الرايض  ،الطبعة األوىل  1414هد  ،نشر مطابع العاصمة ،

الرايض .

 3ــ أخبار النحويني البصريني ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض  ،ألل سعيد
السريايف  ،قيع الدكتور حممد إبراهيم البنا  ،دار النصر للطباعة ،
القاهرة  ،الطبعة األوىل  1405هد .

 4ــ أرجوزة قدُية يف النحو لليشكري  ،قيع الدكتور حممود حممد الطناحي ،
منشور ضمن كتاب دراسات عربية وإسالمية مهداة إىل أديب العربية حممود

شاكر  ،مطبعة املدين  ،القاهرة  1403 ،هد .

 5ــ أساسيات املناهج للدكتور حممد أشرف املكاوي  ،مطابع احلميضي  ،نشر
دار النشر الدويل  ،الرايض  ،الطبعة الثانية  1421 ،هد .

 6ــ إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني  ،لعبد الباقي بن عبد اجمليد
اليماين  ،قيع الدكتور عبد اجمليد دايب  ،الرايض  ،الطبعة األوىل ،
 1406هد  ،نشر مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،

الرايض .

 7ــ األشباه والنظائر يف النحو  ،جلالل الدين السيوطي  ،قيع الدكتور عبد العال
سامل مكرم  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،الطبعة األوىل  1406 ،هد .
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 8ــ األعالم  ،للزركلي  ،دار العلم للماليني  ،بريوت  ،الطبعة الثامنة ،
 1989م .

 9ــ أع يان الشيعة  ،أتليف السيد حمسن األمني احلسيين العاملي  ،مطبعة ابن
زيدون بدمشع  ،الطبعة األوىل  1358 ،هد .
 10ــ ألفية ابن مالك يف النحو والصرف  ،حملمد بن عبد هللا بن مالك  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت  ،الطبعة األوىل  1405 ،هد .

 11ــ أمل اآلمل  ،للشيخ حممد بن احلسن احلر العاملي  ،قيع السيد أمحد
احلسيين  ،نشر مكتبة األندلس  ،بغداد  ،مطبعة اآلداب  ،النجف ،
الطبعة األوىل  1385 ،هد .
 12ــ إنباء الغمر أبنباء العمر يف التاريخ  ،لإلمام احلافظ أمحد بن حجر العسقالين ،

قيع الدكتور حسن حبشي  ،القاهرة  1389د  1392هد  ،نشر جلنة إحياء

الرتاث اإلسالمي ابجمللس األعلى للشئون اإلسالمية جبمهورية مصر العربية
.

 13ــ إنباه الرواة على أنباه النحاة  ،جلمال الدين علي بن يوسف القفطي ،
قيع حممد أل الفضل إبراهيم  ،طباعة ونشر دار الفكر العرل ،

القاهرة  ،الطبعة األوىل  1406 ،هد .

 14ــ إيضاح املكنون ىف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،
إلياعيل ابشا بن حممد أمني البغدادي  ،دار الفكر  ،بريوت  1402هد .
 15ــ كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجل  ،ألل بكر األنباري ،

قيع حميي الدين عبد الرمحن رمضان  ،دمشع  1391 ،هد  ،نشر جممع

اللغة العربية بدمشع .
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 16ــ البداية والنهاية  ،البن كثري الدمشقي  ،قيع الدكتور أمحد أبو ملحم
وآخرين  ،دار الراين للرتاث  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل  1408 ،هد .

 17ــ البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع  ،حملمد الشوكاين  ،مطبعة
السعادة  ،مصر  ،الطبعة األوىل  1348 ،هد .
جل من التصريف  ،لعبد الرمحن بن علي
 18ــ البس والتعريف يف نظم ما َّ
املكودي  ،نسخة خطية حمفوظة يف مركز امللك فيصل ت رقم :
. 10239

 19ــ بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  ،جلالل الدين السيوطي  ،قيع
حممد أل الفضل إبراهيم  ،مطبعة عيسى البال احلليب وشركاه  ،الطبعة

األوىل  1384 ،هد .

 20ــ البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة  ،حملمد بن يعقوب الفريوزاابدي  ،قيع
حممد املصري  ،الكويت  ،الطبعة األوىل  1407هد  ،منشورات مركز
املخطوطات والرتاث يف مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي ابلكويت .

 21ــ بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب  ،حملمود شكري األلوسي  ،شرحه
وصححه حممد هبجة األثري  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،الطبعة

الثانية .

 22ــ اتريخ األدب العرل  ،لربوكلمان  ،ترمجة جمموعة من األساتذة  ،دار
املعارف املصرية  ،الطبعة اخلامسة  ،والطبعة اليت نشرهتا املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم .

 23ــ اتريخ النحو العرل حىت أواخر القرن الثاين اهلجري  ،للدكتور علي أبو
املكارم  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل  1391 ،هد .
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 24ــ فة األحباب وطرفة األصحاب  ،حملمد بن عمر بن حبرق احلضرمي  ،دار
الفكر  ،بريوت .

ِّ
 25ــ التحفة الَْب ِّهيَّة يف شرح العلوية يف نَظ ِّْم
اآلجروميَّة لعلي بن احلسن الشافعي
ابلس ْند مه ِّ
ور ِّي  ،نسخة خطية حمفوظة يف دار الكتب الوطنية بتونس
الشهري َّ
ت رقم . 2033 :

 26ــ فة الطالب يف نَظ ِّْم قواعد اإلعراب  ،ألمحد بن اهلائم  ،نسخة خطية
حمفوظة يف جامعة اإلمام ت رقم . 1528 :
 27ــ تذكرة النحاة  ،ألل حيان األندلسي  ،قيع الدكتور عفيف عبد الرمحن ،
مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،الطبعة األوىل  1406 ،هد .

 28ــ الرتبية وطرق التدريس لصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد  ،طباعة
ونشر دار املعارف املصرية  ،الطبعة اخلامسة عشرة  1982 ،م .
 29ــ التطور والتجديد يف الشعر األموي ؟
 30ــ التعلم أسسه ونظرايته وتطبيقاته  ،للدكتور إبراهيم وجيه حممود  ،نشر دار
املعرفة اجلامعية  ،اإلسكندرية  1997 ،م .

 31ــ التعلم نفسيا وتربواي  ،للدكتور حممد خري عرقسوسي وزميليه  ،نشر دار
اللواء للنشر والتوزيع  ،الرايض  ،الطبعة األوىل  1399 ،هد .

 32ــ تعليع الفرائد على تسهيل الفوائد  ،حملمد بن أل بكر الدماميين  ،قيع
الدكتور حممد املفدى  ،مطابع الفرزدق التجارية  ،الرايض  ،الطبعة

األوىل  1403 ،هد .

 33ــ تعليم النحو العرل  ،عرض و ليل  ،للدكتور علي أبو املكارم  ،نشر دار
الثقافة العربية ابلقاهرة  1413 ،هد .
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 34ــ توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك  ،للمرادي  ،قيع
الدكتور عبد الرمحن علي سليمان  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل  1396 ،هد .

 35ــ جذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس  ،ألمحد بن
القاضي املكناسي  ،دار املنصور للطباعة والوراقة  ،الرابط ، 1973 ،
 1974م

 36ــ اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية  ،لعبد القادر بن أل الوفا القرشي ،
الطبعة األوىل  ،حيدر آابد  ،اهلند  1332 ،هد .

 37ــ اجلوهر املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحد  ،ليوسف بن احلسن
احلنبلي  ،املعروف بد«ابن ال َْم ِّْربد»  ،قيع الدكتور عبد الرمحن العثيمني ،

مطبعة املدين  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل  1407 ،هد  ،نشر مكتبة

اخلا ي  ،القاهرة .

 38ــ حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك  ،للشيخ حممد
الدمياطي اخلضري  ،مطبعة مصطفى البال احلليب  ،الطبعة األخرية ،
 1359هد .
 39ــ حاشية الشيخ ايسني على التصريح  ،أتليف الشيخ ايسني احلمصي ،

مطبوع على هامش التصريح  ،دار إحياء الكتب العربية  ،عيسى البال

احلليب .

 40ــ حديث األربعاء  ،لطه حسني  ،طبع ونشر دار املعارف مبصر  ، ،الطبعة
الثانية عشرة  1876 ،م .

 41ــ حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة  ،جلالل الدين السيوطي  ،قيع
حممد أل الفضل إبراهيم  ،دار إحياء الكتب العربية  ،عيسى البال احلليب
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وشركاه  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل  1387 ،هد .
 42ــ دراسات يف املناهج واألساليب العامة  ،للدكتور صاحل ذايب هندي
وهشام عامر عليان  ،طبع ونشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،

عمان  ،الطبعة السادسة  1995 ،م .
َّ
 43ــ دراسة مقارنة بني االستنتاج كطريقة تعلم يف ألفية ابن مالك واملنظمات
املتقدمة عند أوزوبل  ،مقالة كتبها حممد جهاد مجل  ،جملة ِّ
املعلم العرل
الصادرة عن وزارة الرتبية يف اجلمهورية السورية  ،السنة  ، 43العدد

األول  1990 ،م .

 44ــ الدرة البهية يف نظم األجرومية  ،لشرف الدين حيىي العمريطي  ،دار

املطبوعات احلديثة  ،جدة  ،مطبوع ضمن «أمهات متون علوم النحو

والصرف» .

 45ــ درة احلجال يف أياء الرجال  ،ألل العباس أمحد بن حممد املكناسي ،
قيع حممد األمحدي أل النور  ،دار النصر للطباعة  ،الطبعة األوىل ،

 1390هد .
 46ــ الدرة املضية يف شرح القصيدة اليوسفية  ،لعمر بن حممد بن أل بكر
املبيض الصيداوي  ،نسخة خطية حمفوظة يف املكتبة الظاهرية ت رقم :
 8177عام .

 47ــ الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  ،البن حجر العسقالين  ،دائرة
املعرف العثمانية حبيدر آابد  ،اهلند  ،الطبعة األوىل  1350 ،هد  ،تصوير
دار إحياء الرتاث العرل  ،بريوت .

 48ــ الدر املنضد يف ذكر أصحاب ا إلمام أمحد  ،جملري الدين عبد الرمحن بن
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حممد العليمي احلنبلي  ،قيع الدكتور عبد الرمحن العثيمني  ،مطبعة

املدين  ،القاهرة  ،نشر مكتبة التوبة  ،الرايض  ،الطبعة األوىل 1412 ،

هد .

 49ــ دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها  ،إعداد أمحد اخلازندار وحممد
إبراهيم الشيباين  ،نشر مكتبة ابن تيمية يف الكويت  ،الطبعة األوىل ،
 1403هد .

 50ــ الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  ،البن فرحون املالكي ،

قيع الدكتور حممد األمحدي أل النور  ،دار الرتاث العرل للطبع

والنشر  ،القاهرة  1977 ،م .
 51ــ ديوان حازم القرطاجين  ،قيع عثمان الكعاك  ،نشر وتوزيع دار الثقافة ،
بريوت  ،لبنان  1964 ،م .

 52ــ ديوان ابن نباتة املصري  ،للشاعر مجال الدين بن نباتة املصري  ،مصورة
عن طبعة مطبعة التمدن مبصر سنة  1323هد  ،تصوير دار إحياء الرتاث

العرل  ،بريوت  ،لبنان .
 53ــ ديوان ابن الوردي  ،قيع الدكتور أمحد فوزي اهليب  ،دار القلم ،
الكويت  ،الطبعة األوىل  1407 ،هد .

 54ــ ذيل الدرر الكامنة  ،البن حجر العسقالين  ،قيع الدكتور عدانن
درويش  ،القاهرة  1412 ،هد  ،طبع املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم يف معهد املخطوطات العربية .

 55ــ الذيل على رفع اإلصر قبغية العلماء والرواة  ،لإلمام مشس الدين حممد
بن عبد الرمحن السخاوي  ،قيع الدكتور جودة هالل واألستاذ حممد
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حممود صبح  ،طبع دار التعاون التابعة للجمعية التعاونية للطبع والنشر ،

القاهرة .

 56ــ الذيل والتكملة لكتال املوصول والصلة  ،حملمد بن حممد بن عبد امللك
املراكشي  ،قيع حممد بن شريفة  ،والدكتور إحسان عباس  ،بريوت ،
 1965م .

 57ــ رسائل اجلاحظ  ،قيع عبد السالم هارون  ،طبع ونشر دار اجليل ،
بريوت  ،لبنان  ،الطبعة األوىل  1411 ،هد .

ب الوابلةم على ضرائح احلنابلة  ،حملمد بن عبد هللا بن ممحَْي ٍد النجدي
 58ــ ُّ
الس مح م

احلنبلي  ،قيع وتعليع الشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد والدكتور
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،لبنان ،

الطبعة األوىل  1416 ،هد .

 59ــ سلوة األنفاس وحمادثة األكياس فيمن أمقرب من العلماء والصلحاء بفاس ،
حملمد بن جعفر الكتاين  ،فاس  1316 ،هد .

 60ــ السنا الباهر بتكميل النور السافر  ،ألل علي حممد بن أل بكر بن أمحد

مصورة فلمية يف جامعة اإلمام حممد بن
الشلي احلضرمي  ،خمطوط له َّ
سعود اإلسالمية ت رقم  5230 :ف .

 61ــ سنن الرتمذي املسمى ابجلامع الصحيح  ،ألل عيسى حممد بن عيسى بن
سورة الرتمذي  ،قيع أمحد حممد شاكر  ،دار إحياء الرتاث العرل ،

بريوت .

 62ــ سري أعالم النبالء  ،لشمس الدين الذهيب  ،قيع شعيب األرنئوط
وحسني األسد وآخرين  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،الطبعة األوىل ،

This file was downloaded from QuranicThought.com

()97

 1401د  1405هد .
 63ــ شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  ،للشيخ حممد بن حممد بن
خملوف  ،نشر دار الكتاب العرل  ،بريوت  ،مصورة عن طبعة املطبعة

السلفية  1349 ،هد .

 64ــ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  ،لعبد احلي بن العماد احلنبلي ،
قيع الدكتور حممود األرانءوط وعبد القادر األرانءوط  ،دار ابن كثري ،

دمشع وبريوت  ،الطبعة األوىل  1406 ،د  1414هد .

 65ــ شرح ألفية ابن مالك الصغري  ،حملمد بن حممد الغزي العامري الشافعي ،

نسخة خطية حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ت

رقم . 788 :
 66ــ شرح ألفية ابن مع  ،لعبد العزيز بن مجعة املوصلي  ،قيع الدكتور علي
موسى الشوملي  ،مطابع الفرزدق  ،الرايض  ،الطبعة األوىل 1405 ،

هد .

 67ــ شرح التحفة الوردية  ،البن الوردي  ،قيع الدكتور عبد هللا علي
الشالل  ،الرايض  1409 ،هد .

 68ــ شرح الكافية الشافية  ،البن مالك  ،قيع الدكتور عبد املنعم هريدي ،

دار املأمون للرتاث  ،الطبعة األوىل  1402 ،هد  ،نشر مركز البحث

العلمي وإحياء الرتث اإلسالمي جبامعة أم القرى .

 69ــ شرح المية األفعال  ،البن الناظم  ،قيع حممد أديب مجران  ،دارقتيبة ،
دمشع وبريوت  ،الطبعة األوىل  1411 ،هد .

ض َرِّم ِّي الشهري
 70ــ شرح المية األفعال قالشرح املختصر  ،حملمد بن عمر ا ْحلَ ْ
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بَِّب َح ْرق  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،مطبوع هبامش حاشية
الطالب بن محدون بن احلاج عليه .
 71ــ شرح املفصل  ،ليعيش بن علي بن يعيش  ،تصوير مكتبة املتنيب ،
القاهرة .

 72ــ شرح املقدمة اللؤلؤة يف النحو = اللؤلؤة يف علم العربية وشرحها  ،ليوسف

الس َّرَم ِّر ِّي  ،قيع الدكتور أمني عبد هللا سامل  ،مطبعة األمانة  ،القاهرة ،
ُّ

الطبعة األوىل  1412 ،هد .

 73ــ شرح ملحة اإلعراب  ،للحريري  ،قيع وتعليع بركات يوسف هبود ،
طبع ونشر املكتبة العصرية للطباعة والنشر  ،صيدا وبريوت  ،لبنان ،

الطبعة األوىل  1418 ،هد .

 74ــ الشعر التعليمي  ،للدكتور عبد الكرمي األسعد  ،منشور ضمن مقاالت
منتخبة يف علوم اللغة العربية  ،نشر دار املعراج الدولية للنشر  ،الرايض ،

الطبعة األوىل  1415 ،هد .

 75ــ شفاء العليل يف إيضاح التسهيل  ،حملمد بن عيسى السلسيلي  ،قيع

الدكتور عبد هللا الربكا  ،املكتبة الفيصلية  ،مكة املكرمة  ،الطبعة

األوىل  1406 ،هد .
 76ــ الصحاح = اتج اللغة وصحاح العربية  ،إلياعيل بن محاد اجلوهري ،

قيع أمحد عبد الغفور عطار  ،دار العلم للماليني  ،الطبعة الثالثة ،

 1404هد .

 77ــ صحيح البخاري  ،لإلمام أل عبد هللا البخاري  ،قيع الدكتور مصطفى
ديب البغا  ،دمشع  ،الطبعة الرابعة  1410 ،هد .
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 78ــ صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي عشر  ،حملمد الصغري بن
حممد بن عبد هللا اإلفراين املراكشي  ،طبعة حجرية ابملغرب .

 79ــ الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  ،لشمس الدين السخاوي  ،نشر دار
مكتبة احلياة  ،بريوت .
 80ــ الطالع السعيد اجلامع ألياء باء الصعيد  ،لكمال الدين جعفر بن ثعلب
األدفوي  ،قيع سعد حممد حسن  ،الطبعة الثانية  ،القاهرة 1386 ،
هد .

 81ــ طبقات الشافعية  ،جلمال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي  ،قيع
عبد هللا اجلبوري  ،مطبعة اإلرشاد  ،بغداد  1390 ،د  1391هد  ،نشر
جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي يف رائسة ديوان األوقاف يف اجلمهورية

العراقية .

 82ــ طبقات الشافعية  ،ألمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة الدمشقي ،

صححه وعلع عليه الدكتور احلافظ عبد العليم خان  ،مؤسسة دار الندوة

اجلديدة للطباعة والنشر والتوزيع  ،بريوت  1408 ،هد .
 83ــ طبقات الشافعية الكربى  ،لتاج الدين السبكي  ،قيع حممود حممد
الطناحي وعبد الفتاح حممد احللو  ،مطبعة عيسى البال احلليب  ،الطبعة

األوىل  1383 ،هد .

 84ــ طبقات املفسرين  ،لشمس الدين حممد بن علي الداوودي  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،لبنان  ،الطبعة األوىل  1403 ،هد .

 85ــ طبقات النحويني واللغويني  ،ألل بكر الزبيدي  ،قيع حممد أل الفضل
إبراهيم  ،دار املعارف مصر  ،الطبعة الثانية .
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 86ــ العرب يف خرب من غرب  ،لشمس الدين احلافظ الذهيب  ،قيع حممد
السعيد بسيوين زغلول  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان  ،الطبعة

األوىل  1405 ،هد .

 87ــ العقد الثمني يف اتريخ البلد األمني  ،لتقي الدين حممد بن أمحد احلسين

الفاسي املكي  ،قيع جمموعة من احملققني  ،نشر مؤسسة الرسالة ،

بريوت  ،الطبعة الثانية  1406 ،هد .

 88ــ عقود اجلواهر ألمحد بن حممود بن عمر ا ْجلَْن ِّد ُّي  ،نسخة خطية حمفوظة يف
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ت رقم . 5214 :

 89ــ عقود اللمع يف النحو  ،البن جين  ،قيع الدكتور حسن شاذيل فرهود ،
نشر يف جملة كلية اآلداب يف جامعة الرايض  ،مج  ، 5عام  1977د
 1978م .

 90ــ علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية  ،للدكتور عبده الراجحي  ،طبع ونشر

إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  1416 ،هد

.
 91ــ غاية النهاية يف طبقات الق راء  ،البن اجلزري  ،قيع ج برجسرتاسر  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت  ،الطبعة الثالثة  1402 ،هد .

 92ــ الغرة املخفية شرح الدرة األلفية  ،ألمحد بن احلسني املعروف اببن اخلباز ،
نسخة خطية حمفوظة يف دار الكتب الوطنية بتونس ت رقم . 3966 :

 93ــ الفصول اخلمسون  ،البن مع  ،قيع الدكتور حممود الطناحي  ،مطبعة
عيسى البال احلليب  ،القاهرة  1977 ،م .
 94ــ كتاب الفهرست  ،ألل الفرج بن الندمي  ،قيع رضا جتدد املازندراين ،
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دار املسرية  ،الطبعة الثالثة  1988 ،م .
 95ــ فهرست الكتب العربية احملفوظة ابلكتبخانة اخلديوية املصرية  ،اجلزء
الرابع  ،مجعه ورتبه أمحد امليهي وحممد الببالوي  ،املطبعة العثمانية
ابلقاهرة  ،الطبعة األوىل  1307 ،هد .
 96ــ فهرست الكتب النحوية املطبوعة  ،للدكتور عبد اهلادي الفضلي  ،نشر
مكتبة املنار  ،الزرقاء  ،األردن  ،الطبعة األوىل  1407 ،هد .

 97ــ فهرست املخطوطات  ،نشرة ابملخطوطات اليت اقتنتها الدار من سنة
 1936د  ، 1955تصنيف فؤاد سيد  ،مطبعة دار الكتب  ،القاهرة ،
 1382هد .
 98ــ فهرست املخطوطات العربية ابملكتبة الوطنية يف ابريس  ،وضعه دي
سالن  ، ،ابريس  1895 ،م .

 99ــ فهرست خمطوطات مكتبة اجلامع الكبري  ،صنعاء  ،إعداد أمحد الرقيحي
وعبد هللا احلبشي وعلي وهاب اآلنسي  ،نشر وزارة األوقاف واإلرشاد يف

اجلمهورية اليمنية .

 100ــ فهرست خمطوطات النحو والصرف واللغة والعروض يف جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية  ،إعداد الدكتور علي حسني البواب  ،مطابع

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ،الرايض  ،الطبعة األوىل ،

 1407هد .
 101ــ فهرس الكتب العربية ا ملوجودة ابلدار لغاية شهر سبتمرب  1925م ،
وملحع ابلكتب العربية الواردة للدار لغاية شهر مايو سنة  1926م ،

ج  ، 2مطبعة دار الكتب املصرية  ،الطبعة األوىل  ،القاهرة 1345 ،
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هد .
 102ــ فهرس اجملاميع املخطوطة يف مكتبة شيخ اإلسالم أمحد عارف حكمت
فهرس مطبوعأب ابآللة الكاتبة .
ابملدينة املنورة ،
أب

فهرس
 103ــ فهرس املخطوطات بدار الكتب الوطنية بتونس ،
مطبوع ابآللة
أب
أب
الكاتبة  ،تونس  1978 ،م  ،نشر وزارة الشؤن الثقافية  ،تونس .
 104ــ فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية  ،علوم اللغة العربية  ،النحو ،

وضعته أياء احلمصي  ،دمشع  1393 ،هد  ،من مطبوعات جممع

اللغة العربية بدمشع .

 105ــ فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة متحف طوبقبوسراي  ،إعداد فهمي
أدهم قرة طاي  ،مطبعة الرتبية الوطنية  ،إصطنبول  1969 ،م .

 106ــ فهرس املخطوطات العربية يف املكتبة امللكية يف برلني  ،إعداد فلهلم
آهلورت  ،برلني  ،اجلزء السادس  1894م .

 107ــ فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة ابلرابط :
أ د اجلزء األول  ،وضعه إ  .ليفي  .بروفنصال  ،راجعه صاحل التاديل
وسعيد املرابطي  ،مطبعة النجاح اجلديدة  ،الدار البيضاء  ،الطبعة
الثانية  1997 ،م  ،نشر اخلزانة العامة للكتب والواثئع ابملغرب
.
ب د اجلزء اخلامس  ،إعداد حممد إبراهيم الكتاين وصاحل التاديل  ،مطبعة
النجاح اجلديدة  ،الدار البيضاء  ،الطبعة األوىل  1997 ،م ،

نشر اخلزانة العامة للكتب والواثئع ابملغرب .

ج د اجلزء السادس  ،قسم املكتبة الكتانية  ،إعداد حممد املنوين  ،مطبعة
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النجاح اجلديدة  ،الدار البيضاء  ،الطبعة األوىل  1999 ،م ،
نشر اخلزانة العامة للكتب والواثئع ابملغرب .

 108ــ فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة برابط الفتح
قاملغرب األقصى  ،اعتىن بتأليفه ي  .س  .علو

وعبد هللا

الرجراجي  ،الدار البيضاء  1954م  ،طباعة ونشر معهد األحباث

العليا املغربية واملكتبة الشرقية واألمريكية يف ابريس .

 109ــ فهرس خمطوطات املكتبة األمحدية بتونس قخزانة جامع الزيتونة  ،أتليف
عبد احلفيظ منصور  ،نشر دار الفتح للطباعة والنشر  ،بريوت  ،الطبعة

األوىل  1388 ،هد .

 110ــ فهرس خمطوطات مكتبة احلرم النبوي  ،إعداد قسم حبوث جملة احلكمة ،
منشور يف جملة احلكمة  ،العدد الرابع عشر .

 111ــ فهرس خمطوطات مكتبة شيخ اإلسالم أمحد عارف حكمت ابملدينة
املنورة ،
فهرس مطبوعأب ابآللة الكاتبة .
أب

 112ــ فهرس خمطوطات املكتبة احملمودية ابملدينة املنورة ،
فهرس مطبوعأب ابآللة
أب
الكاتبة .

 113ــ فهرس املخطوطات املوجودة ابملكتبة املركزية جبامعة امللك عبد العزيز ،

اجلزء اخلامس إعداد فاروق حممد فرح  ،واجلزء التاسع إعداد حممد حيىي

أفحيل  ،نشر مركز النشر العلمي جبامعة امللك عبد العزيز .

فهرس
 114ــ فهرس مكتبة شهيد علي ،
مكتوب خب اليد .
أب
أب
 115ــ الفوائد النحوية واملقاصد احملوية  ،جلمال الدين حممد بن عبد هللا بن

مالك الطائي األندلسي  ،نسخة خطية حمفوظة يف اخلزانة العامة ابلرابط
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ت رقم . 288 :
 116ــ فوات الوفيات والذيل عليها  ،حملمد بن شاكر الكتيب  ،قيع الدكتور
إحسان عباس  ،دار صادر  ،بريوت  ،لبنان  1973 ،م .
 117ــ يف التفكري النحوي عند العرب  ،للدكتور زهري غازي زاهد  ،نشر عامل
الكتب  ،بريوت  ،ومكتبة النهضة العربية  ،الطبعة األوىل 1406 ،

هد .
 118ــ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  ،ملصطفى بن عبدهللا الشهري
حباج خليفة  ،دار الفكر  ،بريوت  1402 ،هد .

 119ــ كشف النقاب عن خمدرات ملحة اإلعراب  ،لعبد هللا بن حممد
الفاكهي  ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البال احلليب وشركاه ،
القاهرة  ،الطبعة األخرية  1373 ،هد .

 120ــ كفاية الغالم يف إعراب الكالم  ،لشعبان اآلاثري  ،قيع الدكتور زهري
زاهد وهالل انجي  ،مكتبة النهضة العربية وعامل الكتب  ،بريوت ،

الطبعة األوىل  1407 ،هد .

 121ــ الكواكب السائرة أبعيان املائة العاشرة  ،لنجم الدين الغزي  ،قيع
الدكتور جربائيل سليمان جبور  ،نشر دار اآلفاق اجلديدة  ،بريوت ،

لبنان  ،الطبعة الثانية  1979 ،م .

 122ــ المية األفعال  ،البن مالك الطائي  ،دار املطبوعات احلديثة  ،جدة ،
مطبوع ضمن «أمهات متون علوم النحو والصرف» .

 123ــ المية ا ْجلم َمل ألل عبد هللا حممد بن حممد الَف َزاري الشهري ِّابل ِّْم ْج َر ِّاد ِّي ،
نسخة خطية حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ت
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رقم . 1528 :
 124ــ المية يف النحو  ،لشعبان اآلاثري  ،قيع هالل انجي  ،نشر عامل
الكتب  ،بريوت  ،الطبعة األوىل  1420 ،هد .

َّجا حممد بن خلف بن حممد بن حممد بن علي
 125ــ لباب املغين  ،ألل الن َ
املصري الشافعي  ،نسخة خطية حمفوظة يف مكتبة شيخ اإلسالم عارف
حكمت ت رقم . 415/172 :

 126ــ لسان امليزان  ،لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،
مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية  ،حيدر آابد  ،الدكن  ،اهلند ،

 1329د  1331هد  ،نشر مؤسسة األعلمي للمطبوعات  ،بريوت ،

لبنان .

 127ــ لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة األوىل من القرن
احلادي عشر  ،لنجم الدين حممد بن حممد الغزي الدمشقي  ،قيع
حممود الشيخ  ،دمشع  ،نشر وزارة الثقافة واإلرشاد القومي السورية .

 128ــ احملكم يف نق املصاحف  ،ألل عمرو عثمان بن سعيد الداين  ،قيع
الدكتور عزة حسن  ،نشر دار الفكر بدمشع  ،الطبعة الثانية 1407 ،

هد .

 129ــ خمطوطات آل حفظي بني الضياع واحلفظ  ،حملمد بن عبد هللا آل زلفة ،
مقال منشور يف جملة عامل الكتب  ،اجمللد السابع  ،العدد الثالث .
 130ــ املخطوطات العربية املوجودة يف مكتبة اجلامعة األمريكية يف بريوت ،

إعداد الدكتور يوسف ق  .خوري  ،طمبع يف لبنان َونَ َشَرمه مركز
الدراسات العربية ودراسات الشرق األوس  ،اجلامعة األمريكية يف
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بريوت .
 131ــ خمطوطات مكتبة ابن بدران اخلاصة يف الرايض  ،إعداد حممد السمك ،

منشور يف جملة معهد املخطوطات العربية يف الكويت  ،اجمللد الثاين

والثالثون  ،اجلزء الثاين .
 132ــ مراتب النحويني  ،ألىب الطيب عبد الواحد اللغوي  ،قيع حممد أل
الفضل إبراهيم  ،دار الفكر العرل .

 133ــ مسند اإلمام أمحد بن حنبل  ،ألمحد بن حنبل  ،دار إحياء الرتاث
العرل  ،بريوت  ،الطبعة األوىل  1412 ،هد .

 134ــ مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن  ،أتليف عبد هللا احلبشي  ،املكتبة
العصرية  ،صيدا وبريوت  1408 ،هد .

 135ــ مصادر الفكر العرل اإلسالمي يف اليمن  ،أتليف عبد هللا حممد
احلبشي  ،نشر مركز الدراسات اليمنية بصنعاء .

 136ــ معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب  ،لياقوت احلموي ،
قيع الدكتور إحسان عباس  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،لبنان ،

الطبعة األوىل  1993 ،م .

 137ــ معجم البلدان  ،لياقوت احلموي  ،قيع فريد اجلندي  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،الطبعة األوىل  1410 ،هد .

 138ــ املعجم الشامل للرتاث العرل املطبوع  ،مجع وإعداد الدكتور حممد بن
عيسى صاحلية  ،نشر معهد املخطوطات العربية  ،القاهرة  1993 ،م .

 139ــ معجم املؤلفني  ،أتليف عمر رضا كحالة  ،دار إحياء الرتاث العرل ،
بريوت  ،لبنان .
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 140ــ معجم املطبوعات العربية واملعربة  ،مجع وترتيب يوسف أليان سركيس ،
مكتبة الثقافة الدينية  ،مصر .

 141ــ معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار  ،لشمس الدين حممد
الذهيب  ،قيع بشار عواد معروف وزميليه  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت ،
الطبعة الثانية  1408 ،هد .

 142ــ املعسول  ،حملمد املختار السوسي  ،املغرب .
 143ــ مغين اللبيب عن كتب األعاريب  ،البن هشام األنصاري  ،قيع
الدكتور مازن املبارك وحممد علي محد هللا  ،بريوت  ،الطبعة اخلامسة ،
 1979م .

 144ــ املقتبس يف توضيح ما التبس  ،شرح املفصل  ،لعلي بن عمر بن اجلليل
الفقيهي اإلسفندري :

أ د نسخة خطية يف جملدين حمفوظة يف مكتبة عاطف أفندي إبصطنبول
ت رقم  2570 :و . 2571

ب د رسالة جامعية مشتملة على دراسة و قيع قسم من اجلزء األول
تقدم هبا إىل قسم اللغوايت يف كلية اللغة العربية ابجلامعة
اإلسالمية سعد بن حممد الرشيد لنيل درجة العالِّ ِّمية العالية
قالدكتوراه عام  1417هد .

 145ــ مقدمة ابن خلدون  ،للعالمة عبد الرمحن بن حممد بن خلدون  ،قيع

الدكتور علي عبد الواحد وايف  ،دار هنضة مصر للطبع والنشر ،

القاهرة  ،الطبعة الثالثة  1401 ،هد .
 146ــ مقدمة يف النحو  ،أتليف خلف األمحر  ،قيع عز الدين التنوخي ،
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دمشع  1381 ،هد  ،طبع مديرية إحياء الرتاث القدمي يف وزارة الثقافة

واإلرشاد القومي السورية .

 147ــ املقدمة اللؤلؤة يف النحو  ،جلمال الدين يوسف السرمري  ،قيع
الدكتور عبد الرمحن بن سليمان العثيمني  ،مطبعة املدين ابلقاهرة ،

الطبعة األوىل  1410 ،هد  ،نشر مكتبة اخلا ي ابلقاهرة  .مطبوع مع
«الفريدة يف شرح القصيدة» .

 148ــ املقدمة النحوية لعبد العزيز ُّ
الد َم ِّْري ُّي املعروف َّ
يين  ،نسخة حمفوظة
ابلديْ ِّر ِِّّ
يف دار الكتب الظاهرية ت رقم . 10518 :
 149ــ املزهرللسيوطي ؟
 150ــ املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  ،لربهان الدين إبراهيم بن
حممد بن عبد هللا بن مفلح  ،قيع الدكتور عبد الرمحن العثيمني ،

مطبعة املدين  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل  1410 ،هد  ،نشر مكتبة

الرشد  ،الرايض .

 151ــ ملحة اإلعراب = منت ملحة اإلعراب  ،ألل حممد القاسم بن علي
احلريري  ،تقدمي علي حسن عبد احلميد  ،دار عمار  ،عمان  ،األردن ،
الطبعة األوىل  1408 ،هد .

 152ــ ال َْملَ َكة اللسانية يف نظر ابن خلدون  ،للدكتور حممد عيد  ،طباعة دار
الثقافة العربية للطباعة  ،القاهرة  ،نشر عامل الكتب  ،القاهرة 1979 ،
م.

 153ــ كتاب منحة األلباب يف شرح ملحة اإلعراب  ،لعبد احلميد بن أمحد
املعاىف  ،دراسة و قيع حسان الغنيمان  ،رسالة جامعية مقدمة إاىل كلية
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اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية سنة  1417هد لنيل شهادة العالِّ ِّمية

العالية قالدكتوراه .

 154ــ املنحة يف اختصار امللحة  ،حملمد بن جابر ا ْهلََّواري األندلسي الضرير ،
نسخة خطيية حمفوظة يف املكتبة الوطنية ىف ابريس ت رقم :
. 4/4452

 155ــ املنصف شرح كتاب التصريف للمازين  ،ألل الفتح بن جين  ،قيع
األستاذين إبراهيم مصطفى وعبد هللا أمني  ،مطبعة مصطفى البال
احلليب  ،الطبعة األوىل  1373 ،هد .

 156ــ املنظومات التعليمية وخصائصها  ،مقال ألمحد حسن اخلميسي  ،منشور
يف جملة آفاق الثقافة والرتاث الصادرة عن دائرة البحث العلمي

والدراسات مبركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بدل  ،العددان 27

و . 28

 157ــ منظومة حندوية  ،لعبد العزيز ُّ
الد َم ِّْري ُّي املعروف َّ
يين  ،نسخة حمفوظة
ابلديْ ِّر ِِّّ
يف مكتبة جسرتبيت  ،وهلا مصورة فلمية حمفوظة يف جامعة اإلمام ت

رقم  :ف . 4825

 158ــ املنظومة النحوية  ،حلازم القرطاجين  ،الطبعة األوىل  ،الرايض 1414 ،
هد  ،مطبوعة يف آخر كتاب إ اف احلازم بشرح منظومة حازم .

 159ــ املنظومة النحوية حملمد بن حممد بن حممد بن حممود بن غازي  ،املعروف
اببن َّ
الش ْحَنة  ،نسخة خطية حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ت رقم . 8343 :

 160ــ املنظومة النحوية  ،دراسة ليلية  ،للدكتور ممدوح عبد الرمحن  ،دار
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املعرفة اجلامعية  ،اإلسكندرية  1998 ،م .
 161ــ املنظومة النحوية املنسوبة إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي  ،دراسة و قيع
الدكتور أمحد عفيفي  ،طباعة ونشر دار الكتب املصرية  ،الطبعة األوىل

. 1995 ،

 162ــ املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد  ،لعبد الرمحن بن حممد
العليمي احلنبلي  ،قيع عدد من األساتذة إبشراف عبد القادر

األرانؤوط  ،دار صادر  ،بريوت  ،الطبعة األوىل  1997 ،م  ،توزيع
مكتبة الرشد  ،الرايض .

 163ــ منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك  ،ألل حيان األندلسي ،

قيع سدين كالزر  ،طبعته على اآللة الكاتبة اجلمعية األمريكية الشرقية

مبدينة نيوهافن يف والية كونيكيتكت  1947 ،م .

 164ــ النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة  ،جلمال الدين يوسف بن تَدغْ ِّري
بَد ْرِّدي  ،قيع فهيم حممد شلتوت وآخرين  ،القاهرة  1391 ،هد .
 165ــ نزهة األلباء يف طبقات األدابء  ،ألل الربكات األنبارى  ،قيع الدكتور
إبراهيم السامرائي  ،مكتبة املنار  ،عمان  ،األردن  ،الطبعة الثالثة ،
 1405هد .

 166ــ نزهة األلباب وبشرة األحباب يف فك وحل مباين ومعاين ملحة
اإلعراب  ،للشيخ حممد أمني بن عبد هللا اهلروي املكي  ،طبع ونشر
مكتبة األسدي يف مكة املكرمة  ،الطبعة األوىل  1420 ،هد .
 167ــ نظم اآلجرمية = شرح نظم اآلجرومية  ،ألمحد بن علي بن أمحد بن أل
اخلري بن أمحد بن حجر اهليتمي األنصاري  ،نسخة خطية حمفوظة يف
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مكتبة شيخ اإلسالم أمحد عارف حكمت ابملدينة املنورة ت رقم :

. 415/140

 168ــ نظم الفرائد وحصر الشرائد  ،ملهذب الدين املهليب  ،قيع الدكتور
عبد الرمحن العثيمني  ،مطبعة املدين  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل 1406 ،

هد  ،نشر مكتبة اخلا ي ابلقاهرة ومكتبة الرتاث مبكة املكرمة .

 169ــ نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ،للشيخ أمحد بن حممد املقري
التلمساين  ،قيع الدكتور إحسان عباس  ،دار صادر  ،بريوت ،
 1388هد .

 170ــ النور السافر = اتريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر  ،أتليف

عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا العيدروسي  ،دار الكتب العلمية ،

بريوت  ،لبنان  1405 ،هد .

 171ــ نيل االبتهاج بتطريز الديباج  ،ألمحد اباب التنبكيت  ،أشرف على قيقه
عبد احلميد عبد هللا اهلرامة  ،الطبعة األوىل  1989 ،م  ،نشر كلية

الدعوة االسالمية  ،طرابلس  ،ليبيا .

 172ــ اهلداية يف شرح الكفاية  ،لشعبان اآلاثري  ،نسخة خطية حمفوظة يف دار
الكتب املصرية ت رقم . 372 :

 173ــ هدية العارفني  ،أياء املؤلفني وآاثر املصنفني  ،إلياعيل ابشا
البغدادي  ،دار الفكر  ،بريوت .

الوايف ابلوفيات  ،لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي  ،ابعتناء مجاعة من

العلماء  ،دار صادر  ،بريوت  ،لبنان  1381 ،د  1404هد .

 174ــ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ،لشمس الدين أمحد بن حممد بن
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،  لبنان،  بريوت،  دار صادر،  قيع الدكتور إحسان عباس، خلكان

.  هد1397
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