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 المقدمة
في األلفاظ وُقدرًة عمى استيعاب المعاني،  الّمغة العربّية من أبرز الّمغات وأكثرىا جزالة
يتفاخرون بقدرتيم عمى نظم الّشعر وضرب  اوىي واسعُة المدى والبيان، وقد كان العرب سابقً 

من العجم الذين  حّتى اختمطت بالعرب عناصرُ ا بّي فصيحً زاَل الّمساُن العر  األمثال والبالغة، وما
لضبط  لعربيةاعمماء  إلى وقوفدخموا في اإلسالم؛ حيث ُأعجمت األلسنة، فاحتاَج األمر 

 .وتنقيحيا األلسنة وتقويم اعوجاجيا،

 بشكلٍ  ماا ومعانييمومقاصدى والحديث الشريف فيم آيات القرآنميمة لالّمغة العربّية و 
، فيي سالميةتّد أىمّية الّمغة العربّية إلى العالقة الوطيدة بينيا وبين الثّقافة واليوّية اإلتم، و واضح
الّتواصل بينيم، وىي التي ُتعّبر عن لفيم مقاصد الشريعة وأحكاميا وكذلك سبيل من سبل وسيمة 
ُتشّكل ىوّية األّمة  ا التية ىي المسؤولة عن كّل ىذه األمور فيي إذً ، وبما أّن الّمغة العربي  ىمتفكير 

العربّي باحتوائو عمى الكثير من الُمؤّلفات  راثيتمّيز التّ و  ،الثقافّية التي ُتمّيزىا عن باقي األمم
الّمغة ىي وعاء العموم، والّتكنولوجيا، والثّقافة، والّتاريخ، والحضارة، و  ،العممّية في شّتى المجاالت

حافظة عمى لغتيا ستكون من أكثر األمم تقدُّمًا واليوية، والمشاعر، فإن استطاعت أّمٌة الم
 .(ٔ)اوتطّورً 

ن من أجّل العموم وأىميا: عمم العربية ِإْذ ىي )خير المغات واأللسنة، واإلقبال عمى  أال وا 
 .(ٕ)(وفيمو الدين طريق معرفةالعمم، و  آلةتفيميا من الديانة؛ ِإْذ ىي 

        ، ، فمن ُمكثٍر، ومن متوسطٍ فاتمؤلنعت فيو الصُ  ومكانةٍ  ولما لمنحو من أىمّيةٍ 
 .ومن موجز

وِمي ة( ، وكان من بين تمك المتون المختصرة، والكتب  المشتيرة، كتاب: )اْلُمَقدَِّمة اآلجرُّ
اشتير  نحوي   وىو ،(ىـٖٕٚ -ىـٕٚٙ، )عبد اهلل يمحمد بن محمد بن داود الصنياجي، أبل

 ويعرف ،ولو )فرائد المعاني في شرح حرز األماني( ،وقد شرحيا كثيرون ،ومية(جرُّ برسالتو )اآل
  .(ٖ)مولده ووفاتو بفاساجيز، أخرى وأر  ولو مصنفاتٌ  ،بشرح الشاطبية

                                                 

 .ٔوسر العربية( لمثعالبي، ص الثعالبي)فقو تضمين من مقدمة  (1)
 .ٖ٘ٚمقدمة )ديوان المبتدأ والخبر(، صمن كالم ابن خمدون في  (2)
 (.ٖٖ/ٚاألعالم، لمزركمي ) (3)
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ومية عدة شروح منيا:  وقد شرحت اآلجرُّ
عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابمسي  يالدين أبلشمس  ،متممة األجرومية -ٔ

 .ىـ(ٜٗ٘: تـني )المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعي
 ي.حسن بن محمد الحفظلمدكتور:  ،شرح اآلجرومية -ٕ
ٍد، يبأل شرح األجرومية -ٖ  آل ُعميِّر، األسمري، القطحاني.صالح بن محمد بن حسن  ُمحم 

 شرح العالمة محمد بن صالح العثيمين رحمو اهلل شرًحا ممتًعا وواسًعا. -ٗ

ومية؛   عمميا ومم ن نظميا:ليسيل عمى المتعممين حفظيا وتوقد نظمت اآلجرُّ

الخير بن موسى العمريطي الشافعي األنصاري األزىري، شرف الدين  ويحيى بن نور الدين أب
 (.الدرة البيية نظم اآلجروميةىـ(، وسماىا )ٜٜٛ: بعد تـ)

 وىذا النظم الذي بين أيدينا لبار جوب السنغالي.

لمتن  الحفظ، وألنو نظم  ويسر في وقد أردُت تحقيق ىذا النظم لما لمست فيو من سيولة
لقي قبواًل لدى أوساط معممي المغة ومتعميمييا وقد ذاع حتى تمقفو طالب العمم بالحفظ والشرح 

 والنظم.

 وقد جعمُت عممي في تحقيق ىذا النظم في تمييد وقسمين:
 وتحد ثُت فيو عن الشعر التعميمي، وسماتو، والسنغاليين والمغة العربية. أواًل: التمييد:

وتحد ثُت فييا عن الناظم، وموضوع المنظومة وسماتيا، واسميا ونسبتيا  انًيا: الدراسة،ث
 لصاحبيا، وأىميتيا.

 وتحدثُت فيو عن وصف المخطوط، ومنيج التحقيق، ثم أوردُت النص المحقق.ثالثًا: التحقيق، 

 لمموضوعات. وصد رُت ىذا العمل بمقدمٍة موجزٍة، وذي مُتو بثبٍت لمصادر التحقيق، وفيرسٍ 
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 أواًل: التمييد 
 الشعر التعميمي: -2

إنيا         اختمف المؤرخون في بداية الشعر التعميمي وأصولو فقيل إنيا أعجمية وقيل 
 عربية.

ا بفن من الفنون دون غيره فقد نظم الشعراء أغمب فنون  والشعر التعميمي لم يكن مختصًّ
 .(ٔ)العمم من فقو وتاريخ ولغة

ر التعميمي ىو: صياغة الفنون التعميمية بمنظوماٍت يسيل عمى طالب واليدف من الشع
العمم حفظيا، وقد وجدت ثمار تمك المنظومات وآتت قطافيا دانية، فأصبح طالب العمم 
يتداولونيا فيما بينيم حتى أصبحت اآلن في كتيبات صغيرة يستطيع الطالب حمميا معو في أي 

         حاسوبية وتطبيقية في اليواتف النق الة تسيياًل  زماٍن ومكاٍن، بل إن بعضيا في برامج
 لطالب العمم.

 سمات النظم التعميمي: -1
وكان لبحر الرجز الحظ الوافر من بين سائر بحور الشعر في المنظومات التعميمية وذلك 
ة لتميزه بالسيولة والسالسة والشمول وكذلك لتعدد أجزائو وجمال نغمتو، والموسيقى الشعرية بعام

 تجذب إلييا النفس فتتمقى مثيراتيا باالرتياح.

 السنغاليون والمغة العربية: -3
وقد لقيت المغة العربية اىتماما واسًعا في السنغال منذ دخول اإلسالم إلييا فانكبُّوا عمى 
القرآن الكريم يقرؤونو ويحفظونو وكذلك عموم تفسيره والفقو وأصولو، والنحو، وأىم كتبو عندىم 

 .(ٕ)ومية( واألدب، والعروض، والمنطق)األجرُّ 

          وبمغ من تأثر السنغاليين بالمغة العربية أن أغمب الميجات السنغالية تكتب 
 .(ٖ)بحروف عربية

                                                 

 .ٖ٘ٗ، والتطور والتجديد في الشعر األموي، لشوقي ضيف، ص(ٕٛ٘/ٔضحى اإلسالم، ألحمد األمين ) (ٔ)
 (.ٖٓ-ٜٕ/ٔم،    )ٖٜٛٔاألدب السنغالي العربي، د.عامر صمب، الشركة الوطنية لمتوزيع، الجزائر،  (ٕ)
 المصدر السابق. (ٖ)
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ويذكر الدكتور عامر صمب أن عدد متعممي المغة العربية لمجموع السكان يعتبر قمياًل 

 .(ٔ)لفصحىولكنيم قادرون عمى الكتابة والتأليف بالعربية ا

وقد اىتم السنغاليون بالمغة العربية حتى أصبحت جزًءا من ثقافتيم، وكان منيم األدباء 

 .(ٕ)والشعراء والكت اب والفقياء

 ثانًيا: الدراسة

 :(3)نبذة عن الناظم -2

بار جوب السنغالي، وبار عند السنغاليين يعني األمين، وقد أشار الناظم إلى ذلك  اسمو:

 في قولو:

 الـــــــــــــد اِر َبـــــــــــــاَر اأَلْصــــــــــــــَغرِ  َدِريُّ قَـــــــــــــاَل اْنـــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــدِّهِ   ـــــــــــــــــــــِميُّ َج ـــــــــــــــــــــرِ  َس ـــــــــــــــــــــيُن اأَلْكَب  اأَلِم

فيو األمين حفيد األمين، من قبيمة جوب، وىي قبيمة معروفة وكبيرة في  السينغال،  

وأغمب ىذه القبيمة من العاصمة السابقة لمسنغال )أندر(، وىي موطن المؤلف كما قال في بداية 

بيمة الولوفية إحدى المغات المتعددة في السنغال، ويظير من خالل ىذا النظم نظمو، ولغة ىذه الق

 تمكُّن األمين )بار( من المغة العربية وقواعدىا لدرجة أنو صاغيا في نظٍم جميٍل وسيل.  

 اسم المنظومة ونسبتيا لصاحبيا: -1

ن في الصفحة األمبارك ابتداء ميمون انتياءسم اىا الناظم )  ولى من (، كما ىو مدو 

 المخطوط، وقد وردت نسبتيا إليو في الصفحة األولى من المخطوط، وفي أول بيٍت منو.

                                                 

 المصدر السابق. (ٔ)
 السابق. المصدر (ٕ)
 في الشبكة العنكبوتية.لم أجد في المصادر والتراجم شيًئا عن المؤلف وكذلك  (ٖ)
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 موضوع المنظومة وسماتيا: -3

ومية في عمم النحو لمحمد بن محمد الصنياجي  موضوع المنظومة نظٌم لمتن اآلجرُّ

وم، المتوفى سنة   ىـ. ٖٕٚالمشيور بابن آجرُّ

 -وقد اتسمت ىذه المنظومة بما يمي:

 جاءت عمى بحر الرجز. -أ 

 التزم الناظم بما جاء في متن األجرومية من قواعد نحوية. -ب 

 يذكر في أحياٍن كثيرٍة نص  األجرومية وكذلك أمثمتيا نحو: -ج 

 )فالفتح يكون عالمًة لمنصب في ثالثة مواضع(.  -

 )والفعل المضارع الذي يتصل(. -

 في باب المبتدأ والخبر نحو )جارتو لذاىبو(. -

 النواصب فعشرة فيي ... أن، لن، إذا، كي، كذا، والم كي(. )إن -

ومية نحو )الخفض والجر( و)المفعول الذي لم يسم  -د  يمتزم بنفس المصطمح المذكور في األجرُّ

فاعمو( و)اسم المصدر( وكذلك )األسماء الخمسة( لم يذكر سادسيا، وكذلك الم الجحود والم 

 لحواشي.كي، وقد عم قت عمى ىذه المصطمحات في ا

 البعد عن المسائل الخالفية. -ه 

يزيد أحياًنا في األمثمة لتوضيح القاعدة، نحو جمع المذكر السالم وما ألحق بو وكذلك  -و 

 األمثال الخمسة.

مية وترتيبيا. -ز   التزام تبويب األجروُّ
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 يبدأ كل باب بسؤال واحٍد تكرر في جميع األبواب وىو: -ح 

 كيف مزتو؟فباب ....صاح إن عرفتو........ فما مثالو  -

 قد يغير اسم الباب النحوي. -ط 

ختم نظمو بحمد اهلل وسؤالو حسن الختام، وقد ذكر اسمو في نياية المخطوط وأثنى عمى  -ي 

 جده الذي اسمو عمى اسمو وعد د بعض خصالو الحميدة.

 أىمية المنظومة: -4

 تظير أىمية المنظومة وقيمتيا العممية من خالل اآلتي:

العربية ممن تعم ميا وأتقنيا حتى نظم قواعدىا في شعر  أنيا نظمت من الناطقين بغير -أ 

 ليسيل عمى متعممييا حفظ قواعدىا.

أنيا تحتوي عمى أىم القواعد النحوية المختصرة فيي نظم متٍن ميمٍّ وسيٍل أخذ حًظا من  -ب 

 االنتشار بين متعممي العربية.  

 تيسيرىا تعميم النحو خاصة بين أبناء الناطقين بمغاٍت أخرى. -ج 

 لثًا: التحقيقثا

 وصف المخطوط: -2

( صفحة، ُكتبت بخط مغربي ٕٗالمخطوط محفوظ في دار البركة، وتشتمل عمى )

مصحفي، واشتمل الصفحة الواحدة عمى وجيين )أ، وب(، في الوجو الواحد منيا أربعة عشر 

( بيًتا، بدأىا ٜٕٚفي خمس كممات تقريًبا، وىي مخطوطة تامة، وكاممة في ) ××سطًرا 

 ف بقولو: المصنِّ 
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قال عبد ربو الضعيف يرجو رحمة ربو الخبير بار جوب ، بسم اهلل الرحمن الرحيم"
 م.و ا ما يكفي الغممان عن منثور آجرُّ غفر اهلل لو ولمجميع جميع الذنوب منتظمً 

 مبارك االبتداء ميمون االنتياء
ـــــــــــَدِريُّ  ـــــــــــاَل اْن ـــــــــــارُ  (ٔ)َق ـــــــــــد اِر َب  اأَلْصـــــــــــَغرِ  ال

 
ـــــــــــــــــــــدِّهِ   ـــــــــــــــــــــِميُّ َج ـــــــــــــــــــــينِ األَ  َس ـــــــــــــــــــــرِ  ِم  اأَلْكَب

 
 وختميا بقولو:

 َفأْحَمـــــــــــــــــــــــــــــــــُد اهلَل َعَمـــــــــــــــــــــــــــــــــى الت َمـــــــــــــــــــــــــــــــــامِ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  َنْســـــــــــــــــــــــــــــــــــَأُلُو ِبَأْحَســـــــــــــــــــــــــــــــــــنِ    اْلِخَت
 

 وعمى المخطوط تممٌُّك باسم مختار بن باب،
ولم أحصل منيا إال عمى نسخة واحدة فقط، فيي نسخة فريدة، وليس عمييا أي شرح أو 

 ذكر لمعنى أو غيره.
 في الجممة. والنظم تام  وواضحٌ 

 نماذج من المخطوط:

 

 غالف المخطوط مع بدايتو

                                                 

 ( نسبة إلى عاصمة السنغال األولى قبل االستقالل.ٔ)
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 الموحة األخيرة في المخطوط
 منيج التحقيق: -1

 سرت في تحقيق ىذه المنظومة عمى األسس العممية في التحقيق، كما يمي:
 قمُت بنسخ المنظومة من النسخة الوحيدة األصمي ة المصور ة من مكتبة البركة لممخطوطات. -أ 

 النص وفًقا لمقواعد اإلمالئية في العصر الحديث. كتبتُ  -ب 

 ضبطُت جميع األبيات بالحركات المناسبة. -ج 

 .[    ]وضعُت الكممات التي أضفتيا في المتن بين معكوفين  -د 

 شرحُت بعض األلفاظ التي تحتاج إلى إيضاح. -ه 

 عم قُت عمى بعض األمثمة. -و 

مون بتعميم المغة العربية، خر جت النص بصورة واضحة ليستفيد منو الباحثون والميت -ز 
 وخاصة متعممي المغة العربية الناطقين بمغاٍت أخرى.

 النص المحقق: وىو المنظومة كاممة. -3



ومية  د/ محمد بن شتيوي بن ناصر الحبيشي         نظم اآلجرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
قال عبد ربو الضعيف يرجو رحمة ربو الخبير بار جوب غفر اهلل لو ولمجميع جميع الذنوب 

 .(ٔ)وما ما يكفي الغممان عن منثور آجرُّ منتظمً 

 مبارك االبتداء ميمون االنتياء

 اأَلْصـــــــــــَغرِ  الـــــــــــد اِر َبـــــــــــارُ  (ٕ)َقـــــــــــاَل اْنـــــــــــَدِريُّ 
 

 اأَلْكَبــــــــــــــــــــــرِ  اأَلِمــــــــــــــــــــــينِ  َســــــــــــــــــــــِميُّ َجــــــــــــــــــــــدِّهِ  
 َحْمــــــــــــــًدا ِلَمــــــــــــــْن َيْحُكــــــــــــــُم ُحْكــــــــــــــَم الَفاِعــــــــــــــلِ  

 
ــــــــــــــــــــــــــلِ   ــــــــــــــــــــــــــُدُه ِبَناِق ــــــــــــــــــــــــــا ُيِري ــــــــــــــــــــــــــْيَس َم  َوَل

ـــــــــــــــــــــــكُ   ـــــــــــــــــــــــَو الَمِمي ـــــــــــــــــــــــل  ُى ـــــــــــــــــــــــْبَحاَنُو َج  ُس
 

 َشـــــــــــــــــــــــــــِريكُ َفَمـــــــــــــــــــــــــــا لَـــــــــــــــــــــــــــُو نِـــــــــــــــــــــــــــد  َواَل  
ــــــــــــــــــــاَلُم َســـــــــــــــــــــْرَمدَ   ــــــــــــــــــــاَلُة َوالس   اثُــــــــــــــــــــم  الص 

 
ـــــــــــــــــــى الن بِـــــــــــــــــــيِّ الَياِشـــــــــــــــــــِميِّ َأْحَمـــــــــــــــــــَدا   َعَم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرامِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــِو َوَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــْحِبِو الِك  َوآِل
 

ـــــــــــــــــــــــــــامِ   ـــــــــــــــــــــــــــدِّيِن َوالَمَق  َذِوي اُليـــــــــــــــــــــــــــَدى َوال
ــــــــــــــــــــــــولِ   ُس ــــــــــــــــــــــــِد الم ــــــــــــــــــــــــِو َوالر  ــــــــــــــــــــــــَد َحْم  َبْع

 
ـــــــــُرومَ   ـــــــــى الَج ـــــــــا َكَف ـــــــــوِلي (ٖ)َنْظًم ـــــــــاَن ُس  (ٗ)َك

ــــــــــــــــــــــــــاَلِم َحَصــــــــــــــــــــــــــالَ أَلن  َأْصــــــــــــــــــــــــــ   َوَب الَك
 

 ِلمن ْحــــــــــــــــــــــــــــــِوِييَن ِإْذ ِقَياُســــــــــــــــــــــــــــــُيْم َجــــــــــــــــــــــــــــــالَ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوٌز ِلُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ َرامِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُو َف  َوَنْيُم

 
ــــــــــــــــــــــالن ْحُو َأْقــــــــــــــــــــــَيُس ِإلَــــــــــــــــــــــى الَكــــــــــــــــــــــاَلمِ    َف

ْيُتوُ    َىـــــــــــــــــــــــَذا ِكتَـــــــــــــــــــــــاُب َســـــــــــــــــــــــاِئٍل َســـــــــــــــــــــــم 
 

 َســــــــــــــــــــــَيْنَفُع الِغْمَمــــــــــــــــــــــاَن َمــــــــــــــــــــــا َأَشـــــــــــــــــــــــْرُتوُ  
 َقــــــــــــــــــــْوُل َحْيــــــــــــــــــــُث اَلَمِنــــــــــــــــــــي اإِلْخــــــــــــــــــــَوانُ أ 

 
 مـــــــــــــــــــــــا يطمبــــــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــــــبيانُ  ظمِ بــــــــــــــــــــــن 

 َفالَعْبـــــــــــــــــــــُد اَل َحـــــــــــــــــــــْوَل َواَل قُـــــــــــــــــــــو َة َلــــــــــــــــــــــوْ  
 

 َلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ  ِإال  ِبَربِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــِو الَكَماِلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ  
 

                                                 

وم، المتوفى سنة  (ٔ) ومية الذي أل فو محمد بن محمد الصنياجي ابن آجرُّ وم: إشارة إلى متن اآلجرُّ منثور آجرُّ
 ىـ(.ٖٕٚ)

 ( نسبة إلى عاصمة السينغال األولى قبل االستقالل.ٕ)
ومية.الجروم: آي متن اآل (ٖ)  جرُّ
 سؤالي. ( سولي:ٗ)
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 َباُب الَكاَلمِ 

ــــــــــــــــاَلُم َصــــــــــــــــاحِ  ــــــــــــــــا الَك ــــــــــــــــوُ  (ٔ)َفَم ْفَت  ِإْن َعر 
 

 (ٕ)َوَمـــــــــــــــــا ِمثَالُـــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــَن اْيـــــــــــــــــَن ِمْزتَـــــــــــــــــوُ  

ــــــــــــــــــــــــاِمِعيَنا  ــــــــــــــــــــــــَد َس ــــــــــــــــــــــــٌظ ُمِفيــــــــــــــــــــــــٌد ِعْن  َلْف
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌب َكالَ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُمَرك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َيِقيَن  ُمَن
 َنْحــــــــــــــــــــــــُو ِكتَـــــــــــــــــــــــــاُب َربَِّنــــــــــــــــــــــــا القُـــــــــــــــــــــــــْرآنُ  

 
ـــــــــــــــــــــــَرانُ   ـــــــــــــــــــــــُد الم ـــــــــــــــــــــــِو َوالِجي ـــــــــــــــــــــــاَء َعْب  َوَج

ــــــــــــــــــــــــــاِني  ــــــــــــــــــــــــــَن اَلمَب ــــــــــــــــــــــــــُو َثاَلثَــــــــــــــــــــــــــٌة ِم  َل
 

 (ٖ)[َنىاَحـــــــــــْرُف الَمَعـــــــــــ]أاْســــــــــٌم َوِفْعـــــــــــٌل ثُــــــــــم   

 َباُب االْسمِ  

ـــــــــــــــــــوُ  ْفَت ـــــــــــــــــــاَن ِإْن َعر  ـــــــــــــــــــَف َك  َفاالْســـــــــــــــــــُم َكْي
 

ــــــــــــــــــَن   ــــــــــــــــــُو ِمــــــــــــــــــَن اْي ــــــــــــــــــا ِمثَاُل  ِمْزتَــــــــــــــــــوُ َفَم
 َوالت ْنـــــــــــــــــِويُن َأْو ُدُخـــــــــــــــــوُل َألْ  (ٗ)َفـــــــــــــــــالَخْفُض  

 
ـــــــــــــلْ   ـــــــــــــُث َح ـــــــــــــَذاَك َحْي ـــــــــــــُة االْســـــــــــــِم ِب  َعاَلَم

 َوِبُحــــــــــــُروِف الَخْفــــــــــــِض َوْىــــــــــــَي ِمــــــــــــْن ِإَلــــــــــــى 
 

ـــــــــــــــــــَت ُرب  َوَعمَـــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــْن َوِفـــــــــــــــــــي ثُم   َوَع
ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــْد َأَت ـــــــــــــــال ُم َق ـــــــــــــــاُف َوال ـــــــــــــــاُء َوالَك  َوالَب

 
ــــــــــــــَواُو   ــــــــــــــي الَقَســــــــــــــم ال ــــــــــــــاءُ  وأِف  لت ــــــــــــــاَوا الَب

 َباُب الِفْعلِ  

ْفتَـــــــــــــــــــوُ   َفالِفْعـــــــــــــــــــُل َكْيـــــــــــــــــــَف َكـــــــــــــــــــاَن ِإْن َعر 
 

ـــــــــــــــــــوُ    َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُلـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْيـــــــــــــــــــَن ِمْزَت
 ِبتَــــــــــــــاِء َتْأِنيــــــــــــــٍث َوِســـــــــــــــيٍن َوَســــــــــــــْوَف َقـــــــــــــــدْ  

 
 ِقيــــــــــــــــَل َعاَلَمــــــــــــــــٌة ِلِفْعــــــــــــــــٍل ِفــــــــــــــــي الَعــــــــــــــــَددْ  

 

                                                 

م من )صاحبي( ُحِذف آخُره، ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، البن ىشام ٔ) ( صاِح: منادي مرخ 
(ٗ/٘ٔ.) 

 ( أي: مي زَتو.ٕ)
 .ليوافق )المباني(و  ليصح  الوزن ؛والمثبُت أولى [َحْرُف الَمْعَنى] في األصل، (ٖ)
(، ينظر: المدارس النحوية، ألحمد شوقي مصطمٌح نحوي  ك ( الخفُض:ٗ) وفي، وأما البصريون فيعبرون عنو بـ)الجرِّ

 .ٕٕٛعبد السالم، الشيير بـ)شوقي ضيف(، دار المعارف، ص



ومية  د/ محمد بن شتيوي بن ناصر الحبيشي         نظم اآلجرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 َباُب الَحْرفِ 

ـــــــــــــــــوُ  ْفَت ـــــــــــــــــاَن ِإْن َعر  ـــــــــــــــــَف َك ـــــــــــــــــالَحْرُف َكْي  َف
 

 ُو ِمـــــــــــــــــــَن اْيـــــــــــــــــــَن ِمْزتَـــــــــــــــــــوُ َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُلـــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــَل االْســــــــــــــمِ   ــــــــــــــْأَبى َدِلي ــــــــــــــا َي ــــــــــــــالَحْرُف َم  َف

 
ــــــــــــــْن َذاَك َســــــــــــــمِ   ــــــــــــــَل الِفْعــــــــــــــِل ِم ــــــــــــــَذا َدِلي  َك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــًة َعاَلَم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُو َعاَلَم  َفَتْرُك
 

 َوَمــــــــــــــــْن َيُقــــــــــــــــْل قَــــــــــــــــْوِلي فَــــــــــــــــاَل َماَلَمــــــــــــــــوْ  
 َباُب اإِلْعرَابِ  

ْفتَـــــــــــــــــوُ   اإِلْعــــــــــــــــَراُب َكْيــــــــــــــــَف َكــــــــــــــــاَن ِإْن َعر 
 

ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــوُ َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت  ُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي
 َتْغِييـــــــــــــــــــــــُرُكْم اْســـــــــــــــــــــــًما َأَيـــــــــــــــــــــــا ُطـــــــــــــــــــــــال بُ  

 
ـــــــــــــــــــلٍ   ـــــــــــــــــــَدى اْخـــــــــــــــــــِتاَلِف َعاِم ـــــــــــــــــــَرابُ  َل  ِإْع

ـــــــــــــــــــــــرِ   ـــــــــــــــــــــــَع الت ْغِيي ـــــــــــــــــــــــْأِتي َم ـــــــــــــــــــــــٌل َي  َفَعاِم
 

ـــــــــــــــــــــِديرِ   ـــــــــــــــــــــاَن َأْو َتْق ـــــــــــــــــــــٍظ َك ـــــــــــــــــــــا ِبَمْف  (ٔ)ِإم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــٌة ِإْن تُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــَأْقَســــــــــــــــــــــــــــــــاُمُو َأْرَبَع  مُ ْقَس

 
ـــــــــــــــْزمُ   ـــــــــــــــٌض َج ُـــــــــــــــم  َخْف ـــــــــــــــٌع َوَنْصـــــــــــــــٌب ث  َرْف

ــــــــــــــــاِلي  ْفُع َوالن ْصــــــــــــــــُب اْســــــــــــــــَمَعْن َمَق ــــــــــــــــالر   َف
 

 َوالَجــــــــــــــــــــــْزُم ِمــــــــــــــــــــــْن َذِلــــــــــــــــــــــَك ِلَ ْفَعـــــــــــــــــــــــالِ  
ــــــــــــــــــــَراءِ   ــــــــــــــــــــاَل اْمِت ْفُع َوالن ْصــــــــــــــــــــُب ِب ــــــــــــــــــــالر   َف

 
ـــــــــــــــــــُض ِمـــــــــــــــــــْن َذِلـــــــــــــــــــَك ِلْ َْســـــــــــــــــــَماءِ    َوالَخْف

 َعاَلَمُة اإِلْعرَابِ  

ْفتَـــــــــــــــــــــــــــوُ   َعاَلَمـــــــــــــــــــــــــــُة اإِلْعـــــــــــــــــــــــــــَراِب ِإْن َعر 
 

ـــــــــــــــــــَن   ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي ـــــــــــــــــــوُ َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل  ِمْزَت
 َضـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  َوَواٌو َأِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌف َوُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــونٌ  

 
ـــــــــــــــــــــــــْد َتُكـــــــــــــــــــــــــونُ   ـــــــــــــــــــــــــِع َق ْف  َعاَلَمـــــــــــــــــــــــــٌة ِلمر 

ٌة َعاَلَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ   ْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  َفَضــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ِلمر 
 

 ِعْنـــــــــــــــــــَد الَمَواِضـــــــــــــــــــِع َخمِيِمـــــــــــــــــــي اأَلْرَبـــــــــــــــــــعِ  
ـــــــــَددْ   ـــــــــُع َتْكِســـــــــيٍر َع ـــــــــٍم َفِريـــــــــٍد َجْم فـــــــــي اْس ِِ 

 
 ِلَجْمــــــــــــــــــــــــــــــــِع َســـــــــــــــــــــــــــــــــاِلٍم ُمَؤن ـــــــــــــــــــــــــــــــــٍث َوَردْ  

ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــِذي َل  ْم َيت ِصــــــــــــــــــلْ َأِو الُمَضــــــــــــــــــاِرع ال
 

ـــــــــــــــــــــاِلي َيت ِصـــــــــــــــــــــلْ   ـــــــــــــــــــــْيٌء ِمَث  َأِخيـــــــــــــــــــــُرُه َش
 

                                                 

 (.ٚٗ/ٔ( األعراب: "ىو اختالف آخر الكممة باختالف العوامل لفًظا أو تقديًرا"، ينظر: المقر ب، البن عصفور )ٔ)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 7102دٌسمرب    –عاشر  العدد ال  -  33 جمللد ا      03

 
 

 

 َوَكــــــــــــــــــــــــــــْوُن َواٍو ِعْنـــــــــــــــــــــــــــــَد َمْوِضـــــــــــــــــــــــــــــَعْينِ 
 

 (ٔ)َعاَلَمــــــــــــــــــــــــــــــُة َذِلــــــــــــــــــــــــــــــَك ُدوَن َمــــــــــــــــــــــــــــــْينِ  
 ||| 

ــــــــــــــــــوُ  ْفَت ــــــــــــــــــَف َكــــــــــــــــــاَن ِإْن َعر  ــــــــــــــــــالَجْمُع َكْي  َف
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
 َزْيــــــــــــــــــــــــــــــُدوَن َقــــــــــــــــــــــــــــــاِئُموَن َناِصــــــــــــــــــــــــــــــُحوَنا 

 
 اِجُدوَن َراِكُعوَنــــــــــــــــــــــــــــــــاَكـــــــــــــــــــــــــــــــَذاَك َســـــــــــــــــــــــــــــــ 

 َأْىُمــــــــــــــــــــــــــــوَن َصــــــــــــــــــــــــــــاِئُموَن َصــــــــــــــــــــــــــــاِبُروَنا 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرُئوَن َكاِتُبوَن  َجْمــــــــــــــــــــــــــــــــــٌع َوَق
 ||| 

ـــــــــــــــــــــــــا ْفَتَي ـــــــــــــــــــــــــَماِء ِإْن َعر  ـــــــــــــــــــــــــُة اأَلْس  َفَخْمَس
 

 َفَمـــــــــــــــــا ِمثَاُليَـــــــــــــــــا ِمـــــــــــــــــَن اْيـــــــــــــــــَن ِمْزَتَيــــــــــــــــــا 
 َأُخوَكـــــــــــــــــــــــــــــــا َوَأُبوَكـــــــــــــــــــــــــــــــا َأْو َحُموَكـــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 ِىــــــــــــــــــــــي َوُذو َمــــــــــــــــــــــاٍل َكــــــــــــــــــــــَذاَك ُفوَكــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــي َفَكــــــــــــــــــــــْونُ   ــــــــــــــــــــــِع َذاَك ِف ــــــــــــــــــــــٍف ِلَرْف  َأِل
 

ــــــــــــــــــــًة ُقِفــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــَماِء َخاص  ــــــــــــــــــــِة اأَلْس  َتْثِنَي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل َىـــــــــــــــــــــــــــــــــــذَاِن َلَســـــــــــــــــــــــــــــــــــاِحَرانِ    َتُق

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِئاَلِن َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِقاَلنِ    َبَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــى َوَق

 َفـــــــــــــــــــالنُّوُن َكْوُنَيـــــــــــــــــــا َعاَلَمـــــــــــــــــــٌة َحَصـــــــــــــــــــلْ  
 

ــــــــــــــــــي ُمَضــــــــــــــــــاِرٍع ِإَذا ات َصــــــــــــــــــلْ   ــــــــــــــــــِع ِف ْف  ِلمر 
ــــــــــــــــــوْ   ــــــــــــــــــِع َأْو ِبالت ْثِنَي ــــــــــــــــــِو َضــــــــــــــــــِميُر الَجْم  ِب

 
ـــــــــــــــــــــــــــــوْ   ـــــــــــــــــــــــــــــِث الُمَخاَطَب  َكـــــــــــــــــــــــــــــَذاَك ِبالُمَؤن 

 َجْمـــــــــــــــــــــــُع ُمـــــــــــــــــــــــَذك ٍر ِإَذا َمـــــــــــــــــــــــا َســـــــــــــــــــــــِمَما 
 

ــــــــــــا  ــــــــــــَماِء َأْيًضــــــــــــا ُعِمَم ــــــــــــِة اأَلْس ــــــــــــي َخْمَس  ِف
 (ٕ)َعاَلَمُة النَّْصبِ  

ْفَتَيـــــــــــــــــــــــــــا  َعاَلَمـــــــــــــــــــــــــــٌة ِلمن ْصـــــــــــــــــــــــــــِب ِإْن َعر 
 

ـــــــــــــــــَن اْيـــــــــــــــــَن ِمْزَتيَـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــا ِمثَاُليَـــــــــــــــــا ِم  َفَم
 ُف َوالـــــــــــــــــــــــالَفــــــــــــــــــــــْتُح َوالَكْســــــــــــــــــــــَرُة َواأَلِلــــــــــــــــــــــ 

 
ـــــــَياُء َوَحـــــــْذُف النُّـــــــوِنِ فـــــــي َنْصـــــــٍب َحَصـــــــلْ    ـ

ــــــــــــــــــا َعاَلَمــــــــــــــــــُة الن ْصــــــــــــــــــبِ   ــــــــــــــــــْتُح َكْوُنَي  َوالَف
 

 َفِفـــــــــــــــــــي َثاَلثَــــــــــــــــــــِة الَمَواِضــــــــــــــــــــِع َحْســــــــــــــــــــبِ  
                                                  

 (.ٕ٘ٗ/ٖٔ(، و)ٔٔٔ/ٕ(، ولسان العرب، )ٜٕٓ/٘مقاييس المغة ) ( مين: أي كذب، ينظر:ٔ)
ومية: "ولمن صب خمس عالمات: الفتحة، واأللف، والكسرة، والياء، وحذف النون".ٕ)  ( في متن اآلجرُّ



ومية  د/ محمد بن شتيوي بن ناصر الحبيشي         نظم اآلجرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ ـــــــي ال ـــــــيٍر َوِف ـــــــِع َتْكِس ـــــــٍد َجْم ـــــــِم َفِري ـــــــي اْس  ِف
 

ـــــــــــــِفْعِل الُمَضـــــــــــــاِرِع الـــــــــــــِذي َلـــــــــــــْم َيت ِصـــــــــــــلْ    ـ
ــــــــــــــــــــــُرُه َشــــــــــــــــــــــْيٌء ِإَذا َمــــــــــــــــــــــا َدَخــــــــــــــــــــــ   الَ َأِخي

 
 َعَمْيـــــــــــــــــِو َناِصـــــــــــــــــٌب َكـــــــــــــــــَذا َلـــــــــــــــــْن َيْنـــــــــــــــــزالَ  

 َوَأِلـــــــــــــــــــــــٌف ِلمن ْصـــــــــــــــــــــــِب ِعْنـــــــــــــــــــــــَد الـــــــــــــــــــــــر اءِ  
 

 َعاَلَمــــــــــــــــــــٌة ِفــــــــــــــــــــي َخْمَســــــــــــــــــــِة اأَلْســــــــــــــــــــَماءِ  
ــــــــــــــــــــــــُت َســــــــــــــــــــــــاِئاًل َأَخاَكــــــــــــــــــــــــا   َنْحــــــــــــــــــــــــُو َرَأْي

 
ـــــــــــــــــــــــــــًرا َأَباَكـــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــُت َزاِئ ـــــــــــــــــــــــــــا َنَزْل  َلم 

ـــــــــــــــــــــــــالِ   ـــــــــــــــــــــــــُق الَجَم ـــــــــــــــــــــــــاَك َراِئ ـــــــــــــــــــــــــِإن  َف  َف
 

 لَمـــــــــــــــالِ َوِلـــــــــــــــْم َحَمـــــــــــــــاَك َســـــــــــــــاِرٌق ِفـــــــــــــــي ا 
 َفَكْســــــــــــــــــــــَرٌة ِلمن ْصــــــــــــــــــــــِب ُرب َمــــــــــــــــــــــا ُعِمــــــــــــــــــــــمْ  

 
ــــــــــــــــــــــِممْ   ــــــــــــــــــــــٍث َس ــــــــــــــــــــــِع َتْأِني ــــــــــــــــــــــٌة ِلَجْم  َعاَلَم

ـــــــــــــَداتِ   ـــــــــــــي الـــــــــــــدَُّجى الِيْن ـــــــــــــُت ِف  َنْحـــــــــــــُو َرَأْي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْد َوَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــْدُتُين  َباِكَي  َوَق
 َتْثِني ـــــــــــــــٌة َجْمـــــــــــــــٌع ُىَمـــــــــــــــا الَيـــــــــــــــاُء ُوِصـــــــــــــــفْ  

 
 َعاَلَمـــــــــــــــــــًة ِلمن ْصـــــــــــــــــــِب َداِئًمـــــــــــــــــــا ُعـــــــــــــــــــِرفْ  

ـــــــــــــــــــــــــُو رَ   ـــــــــــــــــــــــــاِمثَاُل ـــــــــــــــــــــــــَدْيِن ُىَن ـــــــــــــــــــــــــُت َزْي  َأْي
 

ــــــــــــــــــــــــَدَنا َزْيــــــــــــــــــــــــِديَنا  ــــــــــــــــــــــــُت ِعْن ــــــــــــــــــــــــا َرَأْي  َكَم
ــــــــــــــــــــْذِفَيا َنَصــــــــــــــــــــبْ   ــــــــــــــــــــاٍل ِبَح ــــــــــــــــــــوُن َأْفَع  َفُن

 
ــــــــــــــــــــــــــــا ُتَصــــــــــــــــــــــــــــبْ   ــــــــــــــــــــــــــــا ِلَرْفِعَي ْن َتَرْكَتَي  َواِ 

 َلــــــــــــْن َتْفَعِمــــــــــــي َلــــــــــــْن َتْفَعــــــــــــاَل َلــــــــــــْن َتْفَعُمــــــــــــوا 
 

ــــــــــــاَل لَــــــــــــْن َيْفَعمُــــــــــــوا  ــــــــــــْل َوَكــــــــــــَذا لَــــــــــــْن َيْفَع  ُق
ــــــــــــــــَف   ــــــــــــــــالَخْفُض َكْي ــــــــــــــــوُ َف ْفَت ــــــــــــــــاَن ِإْن َعر   َك

 
ـــــــــــــــــــوُ    َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُلـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْيـــــــــــــــــــَن ِمْزَت

 َعاَلَمــــــــــــــــــــُة الَخْفــــــــــــــــــــِض بِــــــــــــــــــــاَل اْمتِــــــــــــــــــــَراءِ  
 

 ِفـــــــي الَفـــــــْتِح َأْو ِفـــــــي الَكْســـــــِر َأْو ِفـــــــي الَيـــــــاءِ  
ــــــــــــــــِرفْ   ــــــــــــــــٌة ُع ــــــــــــــــِض َعاَلَم  َفالَكْســــــــــــــــُر ِلْمَخْف

 
ــــــــــــــــــــــفْ   ــــــــــــــــــــــْيَن َثاَلثَــــــــــــــــــــــِة الَمَواِضــــــــــــــــــــــِع ُأِل  َب

ـــــــــــــَرِد االْســـــــــــــِم الـــــــــــــِذي  ـــــــــــــي ُمْف  َيْنَصـــــــــــــِرفُ  ِف
 

 َوَجْمـــــــــــــــــُع َتْكِســـــــــــــــــيِرَك َأْيًضـــــــــــــــــا ُيوَصـــــــــــــــــفُ  
ــــــــــــــــِث أَ   ــــــــــــــــُع الُمَؤن  ــــــــــــــــتُ عَجْم ــــــــــــــــاِلمِ  (ٔ)َنْي  الس 

 
 َفـــــــــــــــــَذا َصـــــــــــــــــِحيٌح ِعْنـــــــــــــــــَد ُكـــــــــــــــــلِّ َعـــــــــــــــــاِلمِ  

ـــــــــــــي  ـــــــــــــِض َفِف ـــــــــــــى الَخْف ـــــــــــــاِء ِإَل ـــــــــــــُة الَي  َعاَلَم
 

ـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــِري َوُكِف ـــــــــــــــــــاِن َتْج ـــــــــــــــــــِة اأَلْمَك  َثاَلَث
 

                                                 

 ( في المخطوط )أنيت(.ٔ)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــرَ  ـــــــــْد َم ـــــــــُو َق ـــــــــِة اأَلْســـــــــَماِء َنْح ـــــــــي َخْمَس  ْر ِف
 

 ُت ِبَأِخيــــــــــــــــــــــَك َوَأِبيــــــــــــــــــــــَك َيــــــــــــــــــــــا ُعَمــــــــــــــــــــــْر  
ـــــــــــــــــــــــِة اأَلْســـــــــــــــــــــــَماءِ   ـــــــــــــــــــــــي َتْثِني   َكـــــــــــــــــــــــَذاَك ِف

 
ـــــــــــــــــــــــَأِخي ِنَســـــــــــــــــــــــاءِ    َنْحـــــــــــــــــــــــُو َمـــــــــــــــــــــــَرْرُت ِب

 َوالَجْمـــــــــــــــــــــــُع َأْيًضـــــــــــــــــــــــا ِعْنـــــــــــــــــــــــَد َقاِئِمَنـــــــــــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــــــــــِديَنا  ْي ــــــــــــــــــــــــي َمــــــــــــــــــــــــَرْرُت ثَــــــــــــــــــــــــم  ِبالز   ِإنِّ
ـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــِض َفِف ـــــــــــــــــــُة الَفْتَحـــــــــــــــــــِة ِلْمَخْف  َعاَلَم

 
 ْم َيْنَصــــــــــــــــــِرفِ اْســـــــــــــــــُمَك ِإْن اْســــــــــــــــــُمَك َلــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــَزالُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــاُل اَل َي ــــــــــــــــــــــــــــــــــَد اِلمَث  ِبَأْحَم
 

 َكــــــــــــــــــــــــــَذا ِبـــــــــــــــــــــــــــِإْبَراِىيَم َمــــــــــــــــــــــــــا ُيَقـــــــــــــــــــــــــــالُ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــاِن َعاَلَمَت ـــــــــــــــــــــــــــــــــْزِم َىاَت  ِلْمَج

 
ــــــــــــــــــــــــــُكوُن ِإْذ ِســــــــــــــــــــــــــي انِ    َفالَحــــــــــــــــــــــــــْذُف َوالسُّ

ــــــــــــــي الـــــــــــــــ  ــــــــــــــُكوِن ِلْمَجــــــــــــــْزِم َفِف  َعاَلَمــــــــــــــُة السُّ
 

 تمتثــــــــــــــــلْ  الصــــــــــــــــحيحِ ـــــــــــــــــِفْعِل الُمَضــــــــــــــــاِرِع  
 ْزِم مثالــــــــــــــــــــو عمـــــــــــــــــــــىوالَحــــــــــــــــــــْذُف لمَجــــــــــــــــــــ 

 
 فعــــــــــــــــــل المضــــــــــــــــــارع األخيــــــــــــــــــر ُمْعــــــــــــــــــَتال 

 ِلَحـــــــــــــــــــــــــــــْذِفَك النُّـــــــــــــــــــــــــــــوِن ِإَذا اأَلْفَعـــــــــــــــــــــــــــــالُ  
 

ــــــــــــــــــاُت َذا الِمثَــــــــــــــــــالُ   ــــــــــــــــــا اإِلْثَب ــــــــــــــــــي َرْفِعَي  ِف
 (ٔ)َباُب الُمْعَرَباتِ  

ــــــــــــــــــــــــــــــا ْفَتَي ــــــــــــــــــــــــــــــا َعر  ــــــــــــــــــــــــــــــاُت َكْيَفَم  َفالُمْعَرَب
 

ـــــــــــــــــَن ِمْزَتيَـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــا ِمـــــــــــــــــَن اْي ـــــــــــــــــا ِمثَاُلَي  َفَم
ــــــــــــــــــَما  ــــــــــــــــــي اأَلْس ــــــــــــــــــَماِن ِف ــــــــــــــــــاتُ ِقْس  ِء ُمْعَرَب

 
ــــــــــــــــــــــــــــا الُحــــــــــــــــــــــــــــُروُف َأِو الَحَرَكــــــــــــــــــــــــــــاتُ    ِإم 

ــــــــــــــــــــــــاتِ   ــــــــــــــــــــــــو ِلْمَحَرَك ــــــــــــــــــــــــِذي ُى ــــــــــــــــــــــــا ال  َأم 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــَواِع َظــــــــــــــــــــــــــــــــاِىَراتِ    َأْرَبَعــــــــــــــــــــــــــــــــُة اأَلْن
ـــــــــــــــُع َتْكِســـــــــــــــيِر َوَجْمــــــــــــــــ  ـــــــــــــــٌم َفِريـــــــــــــــٍد َجْم  اْس

 
ـــــــــــــــــــِث ِإَذا الَجْمـــــــــــــــــــُع َســـــــــــــــــــِممْ   ـــــــــــــــــــُعَك الُمَؤن   ـ

ـــــــــــــــْم َيِصـــــــــــــــلِ   ـــــــــــــــٌل ُمَضـــــــــــــــاِرُع الـــــــــــــــِذي َل  ِفْع
 

ــــــــــــــــــــــــــلِ  آِخــــــــــــــــــــــــــُرُه َشــــــــــــــــــــــــــْيءٌ    َوُكمَُّيــــــــــــــــــــــــــا ُق
ــــــــــــــــــــــعِ   ْف ِة َوْقــــــــــــــــــــــَت الر  ــــــــــــــــــــــم   ُتْرَفــــــــــــــــــــــُع ِبالض 

 
ـــــــــــــــــِري  ـــــــــــــــــكُوِن َأْيًضـــــــــــــــــا َتْج ـــــــــــــــــالَجْزُم ِبالسُّ  َف

ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــْن َذا َخَرَج ـــــــــــــــــــَياِء َع  َثاَلثَـــــــــــــــــــُة اأَلْش
 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــٌل ُعوَج ـــــــــــــــــم  ِفْع ـــــــــــــــــٌم ُث ـــــــــــــــــٌع َواْس  َجْم
 

                                                 

 سماء الخمسة وحدىا.( في ىذا الفصل تفصيل لما سبق، وسيأتي الجمع المذكر السالم وحده، والمثن ى وحده، واألٔ)
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 َفَجْمـــــــــــــــــــــُع َســــــــــــــــــــــاِلٍم ُمَؤن ــــــــــــــــــــــٍث ُنِصــــــــــــــــــــــبْ 
 

 َكْســــــــــــُر الِيْنــــــــــــَداِت ِفــــــــــــي ِمثَــــــــــــاِلي ُحِســــــــــــبْ  
ــــــــا اَل َيْنَصــــــــِرفْ   ــــــــي االْســــــــِم َم ــــــــا ِف  َفُحْكــــــــُم َم

 
ـــــــــــــــا اَل َيْنَصـــــــــــــــِرفْ   ـــــــــــــــِة َم ـــــــــــــــُض ِبالَفْتَح  ُيْخَف

ــــــــــــــــــــــلْ    ِفْعــــــــــــــــــــــٌل ُمَضــــــــــــــــــــــاِرٌع ُمــــــــــــــــــــــَراُدُه ُمْعَت
 

ـــــــــــــــــــلْ   ـــــــــــــــــــُو اَل ُتْغَف ـــــــــــــــــــٍر َجْزُم ـــــــــــــــــــْذُف َأِخي  َح
ـــــــــــــــــــــالُحُروفِ   ـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــِذي ُيْعـــــــــــــــــــــَرُب ِب  َأم 

 
ــــــــــــــــــــْن ُصــــــــــــــــــــُنوفِ    َأْرَبَعــــــــــــــــــــُة اأَلْقَســــــــــــــــــــاِم ِم

 ٌع ُىَمــــــــــــــــــــــــــا َىــــــــــــــــــــــــــَذانِ َتْثِني ــــــــــــــــــــــــــٌة َجْمــــــــــــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــــــــــــَتانِ   ــــــــــــــــــــــــــاُل َخْمَس ــــــــــــــــــــــــــَماُء َواأَلْفَع  اأَلْس
 َتْثِني ــــــــــــــــــــــــــٌة ُتْرَفـــــــــــــــــــــــــــُع َحْيـــــــــــــــــــــــــــُث ثُِنَيـــــــــــــــــــــــــــا 

 
 بِـــــــــــــــــَأِلٍف َوالن ْصــــــــــــــــــُب َوالَخْفـــــــــــــــــُض ُبِنَيــــــــــــــــــا 

 َرْفـــــــــــــــــــــــــُع َجْمـــــــــــــــــــــــــُع َســـــــــــــــــــــــــاِلٍم ِبـــــــــــــــــــــــــالَواوِ فَ  
 

ـــــــــــــــا ِلمـــــــــــــــر اِوي  ـــــــــــــــٌض ِبَي ـــــــــــــــا َخْف  َنْصـــــــــــــــٌب ِبَي
 َفَخْمَســــــــــــــــــــُة اأَلْســــــــــــــــــــَما بِــــــــــــــــــــَواٍو ُقِضـــــــــــــــــــــَيا 

 
 َأِلٍف تُْنَصــــــــــــــــــــــُب ُتْخَفــــــــــــــــــــــُض ِبَيــــــــــــــــــــــاِبــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــونِ   ــــــــــــــــــــــْرُك ُن  َوَرْفُعــــــــــــــــــــــَك اأَلْفَعــــــــــــــــــــــاَل َت
 

ــــــــــــــــــونِ    َفالن ْصــــــــــــــــــُب َوالَجــــــــــــــــــْزُم ِبَحــــــــــــــــــْذِف ُن
 
 

 اأَلْفَعاُل الثَّاَلَثةُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــا ْفَتَي ـــــــــــــــــــــــــــــاِل ِإْن َعر   َثاَلثَـــــــــــــــــــــــــــــُة اأَلْفَع
 

ـــــــــــــــــا ِمثَاُليَـــــــــــــــــا ِمـــــــــــــــــَن اْيـــــــــــــــــَن ِمْزَتيَـــــــــــــــــا   َفَم
 َمــــــــــــــــــــاٍض ُمَضـــــــــــــــــــــاِرٌع َوَأْمــــــــــــــــــــٌر ُعـــــــــــــــــــــِدَدا 

 
 اٍض َفَمْفتُـــــــــــــــــــــوُح اأَلِخيـــــــــــــــــــــِر َأَبـــــــــــــــــــــَداَمـــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــاأَلْمُر َمْجـــــــــــــــــــــُزوٌم َكـــــــــــــــــــــَذاَك َأَبـــــــــــــــــــــَدا   َف
 

ـــــــــــــــــــــَدا  ـــــــــــــــــــــُت َزاِئ ـــــــــــــــــــــْرُف َأَنْي  ُمَضـــــــــــــــــــــاِرٌع َح
 َلِكن ـــــــــــــــــــــــــُو ُيْرَفـــــــــــــــــــــــــُع َحت ـــــــــــــــــــــــــى َيـــــــــــــــــــــــــْدُخالَ  

 
ــــــــــــــــــــــالَ   ــــــــــــــــــــــِو َناِصــــــــــــــــــــــٌب َوَجــــــــــــــــــــــاِزٌم َج  َعَمْي

 َفــــــــــــــــــــاأَلْمُر َمْجــــــــــــــــــــُزوٌم ُمَضــــــــــــــــــــاِرٌع َبــــــــــــــــــــَدا 
 

 (ٔ)ِئــــــــــــَداِمــــــــــــْن َماِضــــــــــــٍي َضــــــــــــْبُط َأَنْيــــــــــــُت َزا 
 ||| 

ـــــــــــــــــــــــــا ْفَتَي ـــــــــــــــــــــــــاِل ِإْن َعر   َنَواِصـــــــــــــــــــــــــُب اأَلْفَع
 

ـــــــــــــــــا ِمثَاُليَـــــــــــــــــا ِمـــــــــــــــــَن اْيـــــــــــــــــَن ِمْزَتيَـــــــــــــــــا   َفَم
 

                                                 

 (.ٖٙ/ٔ( الفعل المضارع قد يكون مبنيًّا إذا اتصمت بو نون النسوة أو نون التوكيد، ينظر: أوضح المسالك )ٔ)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ِإن  الن َواِصـــــــــــــــــــــــــــــَب َفَعْشـــــــــــــــــــــــــــــَرٌة َفِيـــــــــــــــــــــــــــــيْ 
 

 َكـــــــــــــــَذا َواَلُم َكـــــــــــــــيْ  (ٔ)َأْن َلـــــــــــــــْن ِإًذا َوَكـــــــــــــــيْ  
 اَلُم الُجُحـــــــــــــــــــــــــــوِد َوَحت ـــــــــــــــــــــــــــى َكــــــــــــــــــــــــــــْم َراوٍ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َوَواوِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِبَف  (ٕ)َرَوى َجَواَبَن

 ||| 

ــــــــــــــــــــــــــــا ْفَتَي ــــــــــــــــــــــــــــاِل ِإْن َعر   َجــــــــــــــــــــــــــــَواِزُم اأَلْفَع
 

ـــــــــــــــــا ِمثَاُليَـــــــــــــــــا ِمـــــــــــــــــَن اْيـــــــــــــــــَن ِمْزَتيَـــــــــــــــــا   َفَم
ــــــــــــــــــــــــــذَاِلَك َوالَ   ــــــــــــــــــــــــــْم َك ــــــــــــــــــــــــــا َأَل ــــــــــــــــــــــــــْم َلم   َفَم

 
 ُم اأَلْمـــــــــــــــــــــــــــــِر َوالـــــــــــــــــــــــــــــدَُّعا َكـــــــــــــــــــــــــــــَذِلَك َوالَ  

ــــــــــــي الن ْيــــــــــــِي َوالــــــــــــدَُّعاِء ِإْن َوَمــــــــــــْن َوَمــــــــــــا   ِف
 

ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــى َفاْعَمَم ـــــــــــــــــــا َأيُّ َمَت ْذَم ـــــــــــــــــــا َواِ   َمْيَم
ــــــــــــــــــــــَن َحْيثَُمــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــاَي َأْو َأن ــــــــــــــــــــــى َوَأْي  ِإي 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــًة َوَكْيَفَم ـــــــــــــــــــــــــــــْعٍر َخاص   ِإَذا ِبِش

 (ٖ)َمْرُفوَعاُت اأَلْسَماءِ  

ــــــــــــــــــوُ  ْفَت  َرْفُعــــــــــــــــــَك اْســــــــــــــــــًما َصــــــــــــــــــاِح ِإْن َعر 
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــَن اْي ـــــــــــــــــــُو ِم ـــــــــــــــــــا ِمثَاُل  َفَم
ـــــــــــــــــــــــلُ   ـــــــــــــــــــــــا الَفاِع ـــــــــــــــــــــــْبَعٌة َفِإم  ـــــــــــــــــــــــُع َس  ُتْرَف

 
ـــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــْم ُيَس ـــــــــــــــــوُل َل ـــــــــــــــــلُ  َأِو الَمْفُع  (ٗ)الَفاِع

ــــــــــــــــــــــــانَ   ــــــــــــــــــــــــُم َك ــــــــــــــــــــــــُر اْس ــــــــــــــــــــــــَدٌأ َواَلخَب  ُمْبَت
 

 َوَأْخَواُتيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َوَخَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر إِلن   
 َوَأْخَواُتيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َوتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِبٌع َتِزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

 
 َنْعـــــــــــــــــــــــٌت َوَعْطـــــــــــــــــــــــٌف َبـــــــــــــــــــــــَدٌل َتْوِكيـــــــــــــــــــــــدُ  

 
                                                 

نما الناصب بعدىا )أن( المضمرة بعدىا، ينظر: أوضح ٔ) ( ذىب البصريون إلى أن )كي( ال تنصب بنفسيا وا 
(، ٙٔ/ٖسيبويو أن )إذن( تنصب بنفسيا، ينظر: الكتاب )(، ويرى ٛٗٔ/ٗ( وما بعدىا، و)ٖٛٔ/ٗالمسالك )

وتنصب المضارع بثالثة شروط ذكرىا النحاة، وىي أن تكون في صدر الكالم، وأن يكون الفعل بعدىا مستقباًل، 
وأن تكون متصمة بالفعل، نحو أن يقول قائل: )سأزورك غًدا( فتقول: )إذن أكرَمك(. ينظر: أوضح المسالك 

(ٗ/ٖٔٛ.) 
نما تنصب بـ)أن( مضمرة ( ٕ) يرى البصريون أن )حتى( و)الواو( و)الفاء( و)الم الجحود( ال تنصب بنفسيا، وا 

 ( وما بعدىا.ٗ٘ٔ/ٗبعدىا، ينظر: أوضح المسالك )
 ( أي المواضع التي إذا وقعت فييا األسماء تكون مرفوعة كوقوعيا فاعاًل أو نائب فاعٍل ...ٖ)
(، والممع في ٗ٘/ٔعل(، وىذا مصطمٌح كوفي، ينظر: األصول في النحو )( البصريون يسمونو )نائب الفاٗ)

 .ٕٗ٘(، والمدارس النحوية، لشوقي ضيف، صٖٖ/ٔالعربية، البن جنِّي )



ومية  د/ محمد بن شتيوي بن ناصر الحبيشي         نظم اآلجرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
08 

 7102دٌسمرب    –عاشر  العدد ال  -  33 جمللد ا     

 

 َباُب الَفاِعلِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــوُ  ْفَت  َفَفاِعـــــــــــــــــــــــــــــــٌل َصـــــــــــــــــــــــــــــــاِح ِإْن َعر 
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
 الَمْرُفــــــــــــــــــــوُع َبْعــــــــــــــــــــَد الِفْعــــــــــــــــــــلِ  َفالَفاِعــــــــــــــــــــلُ  

 
ــــــــــــــــــلِ    َكَأْرَســــــــــــــــــَل اأَلِميــــــــــــــــــُر ِصــــــــــــــــــْنَف الَخْي

 َفْيــــــــــــــَو َعَمــــــــــــــى ِقْســــــــــــــَمْيِن َفاِعــــــــــــــٌل َظَيــــــــــــــْر  
 

ــــــــــــِم َوْىــــــــــــَو ُمْنَضــــــــــــِمْر   ــــــــــــي الُحْك  َوَفاِعــــــــــــٌل ِف
ـــــــــــــــا الـــــــــــــــِذي الظ ـــــــــــــــاِىُر َنْحـــــــــــــــَو َقْوِلَكـــــــــــــــا   َأم 

 
 َقـــــــــــــــْد َقـــــــــــــــاَم َزْيـــــــــــــــٌد ِفـــــــــــــــي ِمثَـــــــــــــــاِل َذِلَكـــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــامَ   ـــــــــــــــــــٌد َق ـــــــــــــــــــوُم َزْي ـــــــــــــــــــو َيُق ـــــــــــــــــــَداِن َيُق  َزْي
 

ــــــــــــــــــــــــــــُدو  ْي ــــــــــــــــــــــــــــاَم الز  ــــــــــــــــــــــــــــَداِن َوَق  ُم اآلَن َزْي
ـــــــــــــــــــــــــــــاَن   ـــــــــــــــــــــــــــــُدوَن َوَق ـــــــــــــــــــــــــــــوُم اآلَن َزْي  َوَيُق

 
ــــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــــوُم ُذو التَُّق  َم َأْي َأُخــــــــــــــــــــــــوَك َوَيُق

 ||| 

ــــــــــــــــــــــــــوُ  ْفَت ــــــــــــــــــــــــــُل الُمْضــــــــــــــــــــــــــَمِر ِإْن َعر   َوَفاِع
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
ــــــــــــــــــــا َعَشــــــــــــــــــــَرا   َوَفاِعــــــــــــــــــــُل الُمْضــــــــــــــــــــَمِر اْثَن

 
ـــــــــــــــــَرا  ـــــــــــــــــَت َضـــــــــــــــــْربَنا َحَج  َضـــــــــــــــــَرْبُت َأْو ُقْم

 َضــــــــــــــــــــَرْبُت َأْو َضـــــــــــــــــــــَرْبَت َأْو َضـــــــــــــــــــــَرْبُتَما 
 

ـــــــــــــــــــــَذا َضـــــــــــــــــــــَرْبُتْم َوَضـــــــــــــــــــــَرْبُتن  َكَمـــــــــــــــــــــا   َك
 َضـــــــــــــــــــــَرَب ثُـــــــــــــــــــــم  َضـــــــــــــــــــــَرَبْت َوَضـــــــــــــــــــــَرَبا 

 
ــــــــــــــــــــا   َوَضــــــــــــــــــــَرُبوا َضــــــــــــــــــــَرْبَن ِبْشــــــــــــــــــــًرا َىاِرَب

 (ٔ)َباُب الَمْفُعوُل الِذي َلْم ُيَسمَّ َفاِعُموُ  

ْفتَــــــــــــــــــــــوُ  َمْفُعــــــــــــــــــــــولُ   َلــــــــــــــــــــــْم ُيَســــــــــــــــــــــم  ِإْن َعر 
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
ــــــــــــــــْم ُيَســــــــــــــــم  َحــــــــــــــــق  الَفاِعــــــــــــــــلِ    َمْفُعــــــــــــــــوُل َل

 
 َفــــــــــــــــــــَذاَك َناِئــــــــــــــــــــٌب ِلَغْيــــــــــــــــــــِب الَحاِصــــــــــــــــــــلِ  

 َيُكــــــــــــــــــــــوُن اْســــــــــــــــــــــًما َداِئًمــــــــــــــــــــــا َمْرُفوَعــــــــــــــــــــــا 
 

 َلـــــــــــــــــــــــْم ُيـــــــــــــــــــــــْذَكْرْن َعاِممُـــــــــــــــــــــــُو َمْرُفوَعـــــــــــــــــــــــا 
 

                                                 

، يقول ابن ٕٗ٘( ىذا مصطمح كوفي، وُيسم ى عند البصريين )نائب الفاعل(، ينظر: المدارس النحوية، صٔ)
الباب يرتفُع من حيث يرتفع الفاعل؛ ألن الفعل قبل كل واحٍد منيما حديث جنِّي: "واعمم أن المفعول بو في ىذا 

 (.ٖٖ/ٔعنو ومنسد إليو، وذلك قولك )ُضِرب زيٌد وُشِتم بكٌر(، ..." ينظر: الممع في العربية )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ي ُذِكـــــــــــــــــْر َلِكن َمـــــــــــــــــا الِفْعـــــــــــــــــُل ِإِن الَماِضـــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــْر   ـــــــــــــــٍر ُكِس ـــــــــــــــْبُق آِخ ـــــــــــــــَداٍء َس  َضـــــــــــــــمُّ اْبَت
ــــــــــــــــــَدا  ــــــــــــــــــْن َضــــــــــــــــــمُّ اْبِت ْن ُمَضــــــــــــــــــاِرًعا َيُك  َواِ 

 
ــــــــــــــــــــَدا  ــــــــــــــــــــَل َأِخيــــــــــــــــــــٍر َأَب ــــــــــــــــــــا َقْب ــــــــــــــــــــْتُح َم  َف

ــــــــــــــرُ   ــــــــــــــٌم َيْظَي ــــــــــــــَمْيِن ِقْس ــــــــــــــى ِقْس ــــــــــــــو َعَم  َفُي
 

 َأِو الــــــــــِذي ِفــــــــــي الَوْصــــــــــِف ِقيــــــــــَل ُمْضــــــــــَمرُ  
ـــــــــــــــــْذُكوُر َنْحـــــــــــــــــُو ُضـــــــــــــــــِرَبا   َفالظ ـــــــــــــــــاِىُر الَم

 
 ٌد َوُيْضــــــــــــــــــــــَرُب َعَمْيــــــــــــــــــــــِو َضــــــــــــــــــــــْرَباَزْيــــــــــــــــــــــ 

 ُأْكــــــــــــــــِرَم َعْمــــــــــــــــٌرو ثُــــــــــــــــم  َعْمــــــــــــــــٌرو ُيْكــــــــــــــــَرمُ  
 

 ُعِمـــــــــــــــــــــَم َزْيـــــــــــــــــــــٌد ثُــــــــــــــــــــــم  َزْيـــــــــــــــــــــٌد ُيْعَمــــــــــــــــــــــمُ  
 ||| 

ـــــــــــــــــــــــــــوُ  ْفَت ـــــــــــــــــــــــــــُب الُمْضـــــــــــــــــــــــــــَمِر ِإْن َعر   َفَناِئ
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
 َفَناِئـــــــــــــــــــــُب الُمْضـــــــــــــــــــــَمِر اْثَنـــــــــــــــــــــا َعَشـــــــــــــــــــــَرا 

 
ـــــــــــــي الَحـــــــــــــدِّ رِ ُضـــــــــــــ   ْبَنا َعَشـــــــــــــَرارِ ُضـــــــــــــْبُت ِف

 ْبُتَمارِ ْبَت َأْو ُضـــــــــــــــــــــرِ ْبُت َأْو ُضـــــــــــــــــــــرِ ُضــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــَذا ُضـــــــــــــــــــــ   ْبُتن  َكَمـــــــــــــــــــــارِ ْبُتْم َوُضـــــــــــــــــــــرِ َك
 َبارِ َب ثُـــــــــــــــــــــم  َضـــــــــــــــــــــَرَبْت َوُضـــــــــــــــــــــرِ ُضـــــــــــــــــــــ 

 
 َباْبَن َأْيًضـــــــــــــــــــا َحْســـــــــــــــــــرِ َوَضــــــــــــــــــَرُبوا ُضـــــــــــــــــــ 

 الُمْبَتَدُأ َوالَخَبرُ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــوُ  ْفَت ــــــــــــــــــــــــــــــــَف ِإْن َعر  ــــــــــــــــــــــــــــــــَدٌأ َفَكْي  ُمْبَت
 

ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــنَ   ـــــــــــــــــــوُ  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت  اْي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر اْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَمانِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدٌأ َوَخَب  ُمْبَت

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َلَراِفَع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َمًع  ِكاَلُىَم

ـــــــــــــــــَدا  ـــــــــــــــــِل َذاَك الُمْبَت ـــــــــــــــــِن الَعاِم ـــــــــــــــــاٍر َع  َع
 

ــــــــــــــــــــــَنَدا  ــــــــــــــــــــــاَن ُمْس ــــــــــــــــــــــِو َك ــــــــــــــــــــــٌر ِإَلْي  (ٔ)َوَخَب
ـــــــــــــــــــــْر    ُمْبتَـــــــــــــــــــــَدٌأ َعْمـــــــــــــــــــــُرو َوَخـــــــــــــــــــــاِئٌف َخَب

 
ـــــــــــَدْر   ـــــــــــْوَم الَب ـــــــــــاِئٌف َي ـــــــــــٌرو َخ ـــــــــــَت َعْم  ِإْن ُقْم

ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــَل َزْي ـــــــــــــــــــــــــــالُ َوِقي ـــــــــــــــــــــــــــاِئٌم ِمَث  ٌد َق
 

ـــــــــــــــــــــــــالُ   ـــــــــــــــــــــــــْد ُيَق ـــــــــــــــــــــــــاِن َق ـــــــــــــــــــــــــَداِن َقاِئَم  َزْي
 

                                                 

متن  ( المبتدأ: ىو االسم المرفوع العاري عن العوامل المفظية، والخبر: ىو االسم المرفوع المسند إليو، ينظر:ٔ)
ومية، ص  .ٕٔاآلجرُّ



ومية  د/ محمد بن شتيوي بن ناصر الحبيشي         نظم اآلجرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــاِئُمونْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــُدوَن َق ْي ــــــــــــــــــــــــــــــــَذا الز   َوَىَك
 

 َوَأْىُمَنــــــــــــــــــــــا ِفــــــــــــــــــــــي الِعْمــــــــــــــــــــــِم َجـــــــــــــــــــــــاِىُمونْ  
 ُمْبتَــــــــــــــــــــــــــَدٌأ ِإال  َضــــــــــــــــــــــــــِميٌر ِإْن َعَرْفتَــــــــــــــــــــــــــوُ  

 
ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل

َرا  ِِ  مبتــــــــــــــــــــــــــــــــدٌأ َظــــــــــــــــــــــــــــــــاىُرُه قــــــــــــــــــــــــــــــــد ُذِك
 

 لَعــــــــــــــــدِّ اثنــــــــــــــــا عَشــــــــــــــــَرامضــــــــــــــــمُرُه فــــــــــــــــي ا 
 َأَنـــــــــــــــــا َوَنْحـــــــــــــــــُن َأْنـــــــــــــــــَت َأْنـــــــــــــــــِت َأْنُتَمـــــــــــــــــا 

 
ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــُتن  ُىـــــــــــــــــــَو ِىـــــــــــــــــــَي ُىَم ـــــــــــــــــــُتْم َوَأْن  َأْن

ــــــــــــــــــَك َأَنــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــن  َنْحــــــــــــــــــُو َقْوِل ــــــــــــــــــْم َوُى  َوُى
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن َقاِئُموَن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِئٌم َوَنْح  َلَق
 َوَأْنـــــــــــــــــــــــــَت َقـــــــــــــــــــــــــاِئٌم َوَأْنـــــــــــــــــــــــــِت َقاِئَمـــــــــــــــــــــــــوْ  

 
 َوَأْنُتَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َلَقاِئَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن َداِئَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ  

ــــــــــــــــــُتن     َقاِئَمــــــــــــــــــاُت َلْيــــــــــــــــــٍل ُىــــــــــــــــــَو قَــــــــــــــــــا َأْن
 

َقى  َِ ـــــــــــــــتُّ ـــــــــــــــَن ال ـــــــــــــــٌة ِم ـــــــــــــــي َقاِئَم ـــــــــــــــٌم َوِى  ِئ
ــــــــــــــــــــــاِئُمونْ   ــــــــــــــــــــــْم َلَق ــــــــــــــــــــــاِن ُى ــــــــــــــــــــــا َلَقاِئَم  ُىَم

 
 ِإْن ِشــــــــْئَت ُقــــــــْل ُىــــــــْم ِفــــــــي َصــــــــاَلةٍ آِمــــــــُرونْ  

 ||| 

ْفتَـــــــــــــــــــــــــــــــوُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــُر الُمْفـــــــــــــــــــــــــــــــَرِد ِإْن َعر   َفَخَب
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــَرُد َوَغْي ـــــــــــــــــــــــٌر ِقْســـــــــــــــــــــــَماِن ُمْف  َفَخَب

 
 (ٔ)ـــــــــــــِر ُمْفــــــــــــَرٍد َوُمْفــــــــــــَرٌد ِفــــــــــــي َنْحــــــــــــِو َزْيـــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَداِن َقاِئَم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِئٌم َزْي  ٌد َق
 

 َزْيـــــــــــــــــــــــــــــــــُدوَن قَـــــــــــــــــــــــــــــــــاِئُموَن َكاِفَيــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  
ــــــــــــــــــــَردِ   ــــــــــــــــــــِر الُمْف ــــــــــــــــــــَياِء َغْي ــــــــــــــــــــُة اأَلْش  َأْرَبَع

 
ــــــــــــــــــْرٌف َوَمْجــــــــــــــــــُروٌر َكــــــــــــــــــَذا ِفْعــــــــــــــــــٌل ِزدِ    َظ

ــــــــــــــــــــَدآِإْن َكــــــــــــــــــــاَن َمــــــــــــــــــــْع َفاِعِمــــــــــــــــــــ   ِو َوالُمْبَت
 

 ِإْن َكـــــــــــــــــاَن َمــــــــــــــــــْع َخَبــــــــــــــــــِرِه َفــــــــــــــــــاَل َبــــــــــــــــــَدا 
ــــــــــــــــَدَكا  ــــــــــــــــٌد ِعْن ــــــــــــــــد اِر َوَزْي ــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــٌد َفِف  َزْي

 
ـــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــوُه َبَك ـــــــــــــــــــاَم َأُب ـــــــــــــــــــٌد َق  َكـــــــــــــــــــَذاَك َزْي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُو َلَذاِىَب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْوُل َجاِرَيُت  َوَق
 

 َكَقْوِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــِو َزْوَجتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــُو َلَكاِذَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ  
 

                                                 

 جعل )الدال( في بداية البيت التالي حتى ال ينكسر الوزن، وفعل ذلك في مواضع أخرى.( ٔ)
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 (ٔ)لَخَبرِ الَعَواِمُل الدَّاِخَمُة َعَمى الُمْبَتَدأ َوا

ــــــــــــــــــــــــــا ْفَتَي ــــــــــــــــــــــــــَماِء ِإْن َعر  ــــــــــــــــــــــــــُل اأَلْس  َعَواِم
 

ــــــــــــــــَن ِمْزَتيــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَن اْي ــــــــــــــــا ِم ــــــــــــــــا ِمثَاُلُيَم  اَفَم
ـــــــــــــــــــــــا   َعَواِمـــــــــــــــــــــــُل اأَلْســـــــــــــــــــــــَماِء َكـــــــــــــــــــــــاَن ِإن 

 
 َواأَلَخـــــــــــــــــــــــــــــــــَواُت ُجْمَمــــــــــــــــــــــــــــــــــًة َوَظن ــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 َكــــــــــــــاَن َمــــــــــــــَع اإِلْخـــــــــــــــَواِت اْســــــــــــــًما ُتْرَفـــــــــــــــعُ  
 

ـــــــــــــــــــعُ   ـــــــــــــــــــُر َعْكـــــــــــــــــــُس ُيْمَن  َوتُْنَصـــــــــــــــــــُب اَلخَب
 ْصــــــــــــــــــَبَح َوَظــــــــــــــــــل  َأْمَســــــــــــــــــىَأْضــــــــــــــــــَحى َفأَ  

 
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــم  َلْيَس ــــــــــــــــاَت َصــــــــــــــــاَر ُث ــــــــــــــــا َزاَل َب  َم

 َمــــــــــــا اْنَفــــــــــــك  َمــــــــــــا َفِتــــــــــــَ  َمــــــــــــا َبــــــــــــِرَح َمــــــــــــا 
 

َف َفاْعَمَمــــــــــــــــــا   َداَم َوَمــــــــــــــــــا ِمْنَيــــــــــــــــــا َتَصــــــــــــــــــر 
 َتقُــــــــــــــــوُل َكـــــــــــــــــاَن َعْبــــــــــــــــُد الم ـــــــــــــــــِو َشـــــــــــــــــاِىَدا 

 
ــــــــــــــــــــَدا  ــــــــــــــــــــوُن َذا الَخِميــــــــــــــــــــُل َراِش ــــــــــــــــــــْد َيُك  َوَق

 اَكـــــــــــــــــــاَولَــــــــــــــــــْيَس َعْمـــــــــــــــــــٌرو َشاِخًصــــــــــــــــــا ُىنَ  
 

 َوُخــــــــــــــــــــــــــْذ َبَيــــــــــــــــــــــــــاِني ِلِشــــــــــــــــــــــــــْبِو َذاَكــــــــــــــــــــــــــا 
 ||| 

ْفتَــــــــــــــــــــــــــــوُ   َفَبــــــــــــــــــــــــــــاُب ِإن  َصــــــــــــــــــــــــــــاِح ِإْن َعر 
 

ـــــــــــــــــــوُ    َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُلـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْيـــــــــــــــــــَن ِمْزَت
ـــــــــــــــــلْ   ـــــــــــــــــي الَعَم ـــــــــــــــــاَن ِإن  َأن  ِف ـــــــــــــــــُس َك  َفَعْك

 
ــــــــــــــــــــــــلْ   ــــــــــــــــــــــــاَن َوَلَع ــــــــــــــــــــــــَت َوَك ــــــــــــــــــــــــن  َوَلْي  َلِك

 ِإن  َوَأن  ِقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل ِلمت ْوِكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  
 

 يِو ِفـــــــــــــــــــــــي الت زِييــــــــــــــــــــــــدِ َكـــــــــــــــــــــــَأن  ِلمت ْشـــــــــــــــــــــــبِ  
ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــْل َكَأن  ـــــــــــــــــــــــِتْدَراِك ُق ـــــــــــــــــــــــن  ِلِنْس  َلِك

 
ــــــــــــــــا   َفْيــــــــــــــــَو ِلمت ْشــــــــــــــــِبيِو ِمــــــــــــــــْن َحْيــــــــــــــــُث َكاَن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي َوالت َواُقــــــــــــــــــــــــــــــــــِع َلَعــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ    َوِلمت َرجِّ
 

ــــــــــــــٌز َوَعَســــــــــــــلْ   ــــــــــــــَت ِلــــــــــــــي ُخْب  َوِلمت َمنِّــــــــــــــي َلْي
 ||| 

 فبـــــــــــــــــــاب ظــــــــــــــــــــن  صــــــــــــــــــــاِح إن عرفتَــــــــــــــــــــوُ 
 

ـــــــــــــــــــوُ    فمـــــــــــــــــــا مثاُلـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــن ايـــــــــــــــــــن مزَت
ـــــــــــــــــــــــــــــُر َمْنُصـــــــــــــــــــــــــــــوَبانِ  َفاالْســـــــــــــــــــــــــــــمُ    َواْلَخَب

 
ــــــــــــــــواَلنِ   ــــــــــــــــاِب َظــــــــــــــــن  ِقيــــــــــــــــَل َمْفُع ــــــــــــــــْن َب  ِم

                                                  

ن  وأخواتيا، وظن  وأخواتيا(، ينظر: شرح الكافية  (ٔ) يقصد بيا نواسخ االبتداء والخبر، وىي )كان وأخواتيا، وا 
 (.ٓٛ٘/ٕ(، و)ٖٙٔ/ٔ)



ومية  د/ محمد بن شتيوي بن ناصر الحبيشي         نظم اآلجرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
22 

 7102دٌسمرب    –عاشر  العدد ال  -  33 جمللد ا     

 

ـــــــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــــــُت َوَحِســـــــــــــــــــــْبُت ِخْم  ِىـــــــــــــــــــــَي َظَنْن
 

ـــــــــــــــــــــــتُ   ـــــــــــــــــــــــَذا َعِمْم ـــــــــــــــــــــــُت َوَك ـــــــــــــــــــــــَذا َزَعْم  َك
 َوَجـــــــــــــــــــــــــــْدُت َوات َخـــــــــــــــــــــــــــْذُت َأْو َجَعْمـــــــــــــــــــــــــــتُ  

 
 ثُــــــــــــــــــــــــــم  َكـــــــــــــــــــــــــــَذِلَك ِبَيـــــــــــــــــــــــــــا َســـــــــــــــــــــــــــِمْعتُ  

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــًدا َقاِئَم ـــــــــــــــــُت َزْي ـــــــــــــــــْد َظَنْن ـــــــــــــــــوُل َق  َتُق
 

ــــــــــــــــُت عَ   ــــــــــــــــاَوِخْم ــــــــــــــــًرا َشاِخًصــــــــــــــــا َواَلِئَم  (ٔ)ْم
 (ٕ)َباُب النَّْعتِ  

ــــــــــــــــــوُ  ْفَت ــــــــــــــــــَف َكــــــــــــــــــاَن ِإْن َعر   َفالن ْعــــــــــــــــــُت َكْي
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــْن َأْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
ـــــــــــــــــــــْوَف َيـــــــــــــــــــــْأِتي  ـــــــــــــــــــــاِبٌع َفَس ـــــــــــــــــــــُت َت  َفالن ْع

 
ــــــــــــــــــــــوتِ   ــــــــــــــــــــــِع ِلْمَمْنُع ْف ــــــــــــــــــــــي الر  ــــــــــــــــــــــُو ِف  ِمثَاُل

ـــــــــــــــــــــــــــــــوِ    َوَنْصـــــــــــــــــــــــــــــــِبِو َوَخْفِضـــــــــــــــــــــــــــــــِو َتْعِريِف
 

 ِرِه َوَىَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذا َتْأِنيِثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِ َتْنِكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــلُ   ــــــــــــــــِو اْلَعاِق َل ــــــــــــــــُد اإْلِ ــــــــــــــــِل َجــــــــــــــــا َعْب  َكَمَث

 
ـــــــــــــــــــــْبَياَن ِنْعـــــــــــــــــــــَم اْلَفاِعـــــــــــــــــــــلُ    ُيَعمِّـــــــــــــــــــــُم الصِّ

ـــــــــــــاَلِة الَغـــــــــــــاِفالَ    َرَأْيـــــــــــــُت َزْيـــــــــــــًدا ِفـــــــــــــي الص 
 

 َوَلــــــــــــــــْم َيُكــــــــــــــــْن ِســــــــــــــــَوى اإِلَلــــــــــــــــِو َشــــــــــــــــاِغالَ  
ــــــــــــــــــــــَرْرتُ   ــــــــــــــــــــــْد َم ــــــــــــــــــــــُت َق ــــــــــــــــــــــِإن ِني ِإْن ُقْم  َف

 
 ِل َقـــــــــــــــــــــــــْد َأَصـــــــــــــــــــــــــْبتُ ِبَزْيـــــــــــــــــــــــــٍد اْلَغاِفـــــــــــــــــــــــــ 

 َوَقـــــــــــــــــــــــــْد َرِكْبـــــــــــــــــــــــــُت َناَقـــــــــــــــــــــــــًة َســـــــــــــــــــــــــِميَنوْ  
 

 َوِعْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدَنا َجاِرَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة َثِميَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ  
 (ٖ)َباُب اْلَمْعِرَفةِ  

ْفتَـــــــــــــــــــــوُ   َمْعِرفَــــــــــــــــــــٌة َيــــــــــــــــــــا َصــــــــــــــــــــاِح ِإْن َعر 
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــَن اْي ـــــــــــــــــــُو ِم  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
ــــــــــــــــــةْ    َخْمَســــــــــــــــــُة َأْشــــــــــــــــــَياِئَك َوْىــــــــــــــــــَي اْلَمْعِرَف

 
ــــــــــــــِري  ــــــــــــــا (ٗ)اَل َيْمَت ــــــــــــــوْ  ِبَي  َصــــــــــــــِحيُح اْلَمْعِرَف

                                                  

ى ضربين: متعدٍّ إلى مفعولين أصميما المبتدأ والخبر، ومفعولين ليس أصميما المبتدأ المتعدي إلى مفعولين عم (ٔ)
 (.ٜٕ/ٕ، وأوضح المسالك )ٕ٘والخبر، ينظر: الممع في العربية، ص

النعت: ىو التابع الذي يكمل متبوعو بداللتو عمى معنى فيو أو فيما يتعمق بو، ينظر: الكتاب، لسيبويو  (ٕ)
 (.ٕٛٙ/ٖ(، وأوضح المسالك )ٔ٘ٔٔ/ٕية الشافية )(، وشرح الكافٕٔٗ/ٔ)

نما جعميما من باب النعت؛ ألن النعت يتبع منعوتو فييما،  (ٖ) وم باًبا لممعرفة وكذلك لمنكرة، وا  لم يخصص ابن آجرُّ
ومية، ص  .ٗٔينظر: األجرُّ

 (.ٜٕٔٗ/ٙ(، والصحاح )ٜٙٔ/ٕيمتري: يجادل، ينظر: تيذيب المغة )( ٗ)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــي اْلِمثَــــــــــــــاِل اْســــــــــــــٌم ُمْضــــــــــــــَمرُ  ــــــــــــــوُل ِف  َتُق
 

ــــــــــــــــــــــــــا َوَأْنــــــــــــــــــــــــــَت ُعَمــــــــــــــــــــــــــرُ    َمْعِرَفــــــــــــــــــــــــــٌة َأَن
ــــــــــــــــْد َصــــــــــــــــَفى  ــــــــــــــــٌد َق ــــــــــــــــُم َزْي ــــــــــــــــُمَنا اْلَعَم  َواْس

 
ــــــــــــــــــــــاِلي  َكفَــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــٌة َصــــــــــــــــــــــَفْت ِمَث  َوَمك 

ــــــــــــــــــــــَن اأَلْســــــــــــــــــــــَماءِ   ــــــــــــــــــــــَذاَك ُمــــــــــــــــــــــْبَيٌم ِم  َك
 

 َىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذا َوَىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِذِه َوَىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاَُلءِ  
ــــــــــــــــــا ا  ــــــــــــــــــُل َم ــــــــــــــــــُف ثُــــــــــــــــــم  الــــــــــــــــــال مُ َوِمْث  أَلِل

 
 ِفيـــــــــــــــــــــــــِو ُىـــــــــــــــــــــــــَو الر ُجـــــــــــــــــــــــــُل َواْلُغـــــــــــــــــــــــــاَلمُ  

ــــــــــــــــِذِه َأِضــــــــــــــــفْ   ــــــــــــــــْن َى ــــــــــــــــٍد ِم ــــــــــــــــا ِلَواِح  َوَم
 

ــــــــــــا ُوِصــــــــــــفْ   ــــــــــــُو ِمم  ــــــــــــا َل ــــــــــــُو ِبَم  ُيْعَطــــــــــــى َل
 َباُب النَِّكَرةِ  

 َنِكـــــــــــــــــــــــــَرٌة ِمـــــــــــــــــــــــــْن ِجْنِســـــــــــــــــــــــــَيا َتِشـــــــــــــــــــــــــيعُ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــعُ   ِفي ــــــــــــــــــــــــــــِعيُف َوالر  ــــــــــــــــــــــــــــَيا الض   َيُخصُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرٌس ُغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَلمٌ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َفَف  ِمثَاُلَي

 
 

 ِإْذ ُحــــــــــــــــــــــِذَف اأَلِلــــــــــــــــــــــُف ثُــــــــــــــــــــــم  الـــــــــــــــــــــــال مُ  
 (ٔ)َباُب اْلَعْطفِ  

ـــــــــــــــــوُ  ْفَت ـــــــــــــــــاُب َعْطـــــــــــــــــٍف َصـــــــــــــــــاِح ِإْن َعر   َفَب
 

 َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُلـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْيـــــــــــــــــــَن ِمْزتَـــــــــــــــــــوُ  
 فَـــــــــــــــــــــــــــــاْلَواُو َواْلَفــــــــــــــــــــــــــــــاُء َوثُــــــــــــــــــــــــــــــم   َأْو َوَأمْ  

 
ــــــــــــمْ   ــــــــــــَرٌة َنَع ــــــــــــُف َعْش ــــــــــــُروف اْلَعْط ــــــــــــن  ُح  ُى

 َوالَ  َبــــــــــــْل َوَحت ــــــــــــى ِفــــــــــــي َبْعــــــــــــِض َمْوِضــــــــــــعٍ  
 

ــــــــــــــــالَ   ــــــــــــــــٍف ُعِم ــــــــــــــــا ِبَعْط ــــــــــــــــَذا ِإم  ــــــــــــــــْن َك  َلِك
 َفــــــــــــــــــِإْن ِبَمــــــــــــــــــا اْرَتَفــــــــــــــــــَع َقــــــــــــــــــْد َعَطْفــــــــــــــــــتَ  

 
 َواَل َتَخــــــــــــــــــــْف َلـــــــــــــــــــــْو َمـــــــــــــــــــــا ِإَذا َرَفْعـــــــــــــــــــــتَ  

ـــــــــــــــــــــــرُ   ـــــــــــــــــــــــاَء َصـــــــــــــــــــــــاِلٌح َوُعَم ـــــــــــــــــــــــوُل َج  َتُق
 

 ِكاَلُىَمـــــــــــــــــا َشـــــــــــــــــْمُس اْلُيـــــــــــــــــَدى َأْو َقَمـــــــــــــــــرُ  
 
 

ـــــــــــــــِإْن ِبَمـــــــــــــــا ان  تصـــــــــــــــب قـــــــــــــــد عطفـــــــــــــــتَ َف
 

 تَ نصـــــــــــــــــــــــــــبْ ا ا ِإذَ َواَل َتَخـــــــــــــــــــــــــــْف َلْوًمـــــــــــــــــــــــــــ 
 َتقُــــــــــــــــــــــــوُل ُلْمــــــــــــــــــــــــُت َعْبــــــــــــــــــــــــَدُه َواْلَوَلــــــــــــــــــــــــَدا 

 
 َرَأْيــــــــــــــــــــــُت َزْيــــــــــــــــــــــًدا َشــــــــــــــــــــــاِعًرا َوَخاِلـــــــــــــــــــــــَدا 

 َعْطفُــــــــــَك ِفــــــــــي اْلَمْخُفــــــــــوِض َقــــــــــْد َخَفْضــــــــــتَ  
 

ــــــــــــتَ   ــــــــــــْد َجَزْم ــــــــــــُزوِم َق ــــــــــــي اْلَمْج ــــــــــــَك ِف  َعْطُف
 

                                                 

 (.ٜٛٔٔ/ٖالنسق أيًضا، ينظر: شرح الكافية الشافية )وُيسم ى عطف  (ٔ)



ومية  د/ محمد بن شتيوي بن ناصر الحبيشي         نظم اآلجرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــْواَلهُ  ـــــــــــــــــــــــــٍد َم ـــــــــــــــــــــــــِو َوَعاِب ـــــــــــــــــــــــــَأْمِر َربِّ  َك
 

 لَـــــــــــــــــــــــْم َيت بِـــــــــــــــــــــــْع َأْو َيْســـــــــــــــــــــــَتِمْع ِســـــــــــــــــــــــَواهُ  
 التوكيد باب 

ـــــــــــــــــــوْ  ـــــــــــــــــــٍم َصـــــــــــــــــــاِح ِإْن َعَرْفَت ـــــــــــــــــــُد اْس  َتْوِكي
 

ـــــــــــــــــــوْ    َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُلـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــْن َأْيـــــــــــــــــــَن ِمْزَت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــُد ِلْمُمَؤك   َفالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــاِبُع الت ْوِكي

 
ْفِع َوالن ْصِب ِمثَاُلَك ِزدْ    ِفي الر 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــُرهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــُو َتْنِكي  َوَخْفُضـــــــــــــــــــــــــــــــــُو َتْعِريُف

 
ـــــــــــــــــــْذِكيُرهْ    َكـــــــــــــــــــَذاَك ِفـــــــــــــــــــي الت ْأِنيـــــــــــــــــــِث َأْو َت

 ْلَفاُظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُو َواهلِل َداِئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراتْ أَ  
 

ــــــــــــــــــــــــرِّ ُىــــــــــــــــــــــــن  َلَشــــــــــــــــــــــــاِئَعاتْ    ِفــــــــــــــــــــــــي السِّ
ــــــــــــــــٌس َفَعــــــــــــــــْيٌن َوَكــــــــــــــــَذا ُكــــــــــــــــل  فَــــــــــــــــعِ    (ٔ)َنْف

 
ـــــــــــــــــــــــــعِ   ـــــــــــــــــــــــــُع اْجَم  َوَأْجَمـــــــــــــــــــــــــٌع ثُـــــــــــــــــــــــــم  َتَواِب

 َتقُــــــــــــــــــــوُل َقــــــــــــــــــــاَم َزْيــــــــــــــــــــٌد َنْفُســــــــــــــــــــُو َرَأيـــــــــــــــــْــــ  
 

ـــــــــــــــَديْ   ـــــــــــــــَدْعَوِتي َل ـــــــــــــــْوَم ُكم ُيـــــــــــــــْم ِل ـــــــــــــــُت اْلَق  ـ
 َحاِســــــــــــــــــــــــــــِدينْ َأَعاَذَنــــــــــــــــــــــــــــا اهلُل ِبَكْيــــــــــــــــــــــــــــِد الْ  

 
ـــــــــــــــــــــينْ   وا َأْجَمِع ـــــــــــــــــــــرُّ ـــــــــــــــــــــْم َم ـــــــــــــــــــــاْلَقْوِم ُكمِِّي  ِب

 باُب البدل 

 َبـــــــــــــــــــــَدُل اْســـــــــــــــــــــٍم َصـــــــــــــــــــــاِح ِإْن َعَرْفتَـــــــــــــــــــــوْ 
 

ـــــــــــــــــــوْ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــْن َأْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
 ِإَذا َبـــــــــــــــــــــــــَدْلَت ااِلْســـــــــــــــــــــــــَم ِبااِلْســـــــــــــــــــــــــِم ُأِولْ  

 
ـــــــــــــــلْ   ـــــــــــــــِل اتَِّباُعـــــــــــــــُو ُقِب ـــــــــــــــَن اْلِفْع ـــــــــــــــَل ِم  اْلِفْع

ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــى َأْرَبَع ــــــــــــــــــــــَو َعَم  ِة اأْلَْقَســــــــــــــــــــــامِ َوْى
 

ـــــــــــــــــــــــاْلَمَرامِ   ـــــــــــــــــــــــَت ِب ـــــــــــــــــــــــدِّْل ِنْم ـــــــــــــــــــــــْيَئْيَك َب  َش
 َفَبـــــــــــــَدُل اْلـــــــــــــَبْعِض ِمـــــــــــــَن اْلُكـــــــــــــلِّ َحَصـــــــــــــلْ  

 
ــــــــــــــــــــــا اْشــــــــــــــــــــــَتَملْ   ــــــــــــــــــــــُو ِبَم ــــــــــــــــــــــَدٌل ِمثَاُل  َأْو َب

 َوَبــــــــــــــــــــــَدٌل َيُكـــــــــــــــــــــــوُن َمْعَنــــــــــــــــــــــاُه اْلَغَمـــــــــــــــــــــــطْ  
 

ْضَراُب َأْيًضا َما َفَرطْ    َمْن َقاَلُو اإْلِ
 

 
 َيــــــــــــــــــــــــرُ ِمثَاُلــــــــــــــــــــــــُو َزْيــــــــــــــــــــــــٌد َأُخــــــــــــــــــــــــوَك َيظْ 

 
 ِإْن ِشْئَت َأْو َزْيٌد َأُبوَك َيْظَيرُ  

 

 
 َوقَــــــــــــــــــــْد َأَكْمـــــــــــــــــــــَت َذا الر ِغيــــــــــــــــــــَف ثُْمثَـــــــــــــــــــــوُ 

 
 َىــــــــــَدى اْلــــــــــَوَرى ُمــــــــــْذ َبَعثَــــــــــوُ  (ٕ)ُنــــــــــوُر َطــــــــــوَ  

                                                  

 )َفِع(: فعل أمٍر من )وعى( يعي بحذف حرف العمة األول لنعالل، والثاني عالمة الجزم. (ٔ)
 طو: يعني بو المصطفى صمى اهلل عميو وسمم. (ٕ)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 َباُب َمْنُصوَباِت اأَلْسَماءِ 

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــَف ِإْن َعَرْفَتَي  َفاْلَمْنُصــــــــــــــــــــــوَباُت َكْي
 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــَن ِمْزَتَي ـــــــــــــــــَن اْي ـــــــــــــــــا ِم ـــــــــــــــــا ِمثَاُلَي  َفَم
 ْمَســـــــــــــــــــــَة َعْشـــــــــــــــــــــَر ِىـــــــــــــــــــــَي اْلَمْفُعـــــــــــــــــــــولُ خَ  

 
 بِــــــــــــــــــــِو َوَمْصــــــــــــــــــــَدٌر  َكــــــــــــــــــــَذاَك اْلَحـــــــــــــــــــــالُ  

ــــــــــــــــــــانِ   ــــــــــــــــــــَك اْلَمَك ــــــــــــــــــــاٍن َظْرُف ــــــــــــــــــــْرُف َزَم  َظ
 

 فَـــــــــــــــــــــــــاْعِرَفْن َبَيـــــــــــــــــــــــــاِني (ٔ)َواْســـــــــــــــــــــــــُم اَلكَ  

 َأِو اْلُمَنــــــــــــاَدى َوْقــــــــــــَت َمــــــــــــا َكــــــــــــاَن َأِضــــــــــــفْ  
 

ـــــــــــــــــــَذِلَك الت ْمِييـــــــــــــــــــُز َنْصـــــــــــــــــــُبُو ُعـــــــــــــــــــِرفْ    َك
 ْلَمْفُعــــــــــــــــــــــــــــولُ َكــــــــــــــــــــــــــــَذاَك ُمْســــــــــــــــــــــــــــَتْثَنى َأِو ا 

 
ــــــــــــــــــــــولُ   ــــــــــــــــــــــُو اْلَمْفُع ــــــــــــــــــــــِو َوَمَع ــــــــــــــــــــــْن َأْجِم  ِم

ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــْع َأْخَواِتَي ــــــــــــــــــــــــاَن َم ــــــــــــــــــــــــٌر ِلَك  َوَخَب
 

 َكــــــــــــــــــــَذاَك اْســــــــــــــــــــُم ِإن  َمــــــــــــــــــــْع َأْخَواِتيَــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِبٌع َأْرَبَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة َتِزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    َأْو َت

 
ــــــــــــــــــــــَدٌل َتْوِكيــــــــــــــــــــــدُ    َنْعــــــــــــــــــــــٌت َوَعْطــــــــــــــــــــــٌف َب

 (ٕ)َباُب اْلَمْفُعوِل ِبوِ  

ـــــــــــــــــِو ِإَذا  ـــــــــــــــــوُ َصـــــــــــــــــاِح اْلَمْفُعـــــــــــــــــوُل  ِب ْفَت  َعر 
 
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
 َفاْنِصـــــــــــــْب ِبِفْعـــــــــــــٍل َقْبَمـــــــــــــُو اْلَمْفُعـــــــــــــوُل ِبـــــــــــــوْ  

 
ـــــــــــــــــــوْ   ـــــــــــــــــــااًل َفاْنَتِب ـــــــــــــــــــٌد  ِرَج  َكَضـــــــــــــــــــَرَبْت ِىْن

 َضـــــــــــــــــــَرْبُت َزْيــــــــــــــــــــًدا َوَرِكْبـــــــــــــــــــُت اْلَفَرَســــــــــــــــــــا 
 

ــــــــى  ــــــــْد َنَس ــــــــْن َق ــــــــا َم ــــــــَمْيِن َي ــــــــى ِقْس ــــــــَو َعَم  ُى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرًة ِبَظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِىٍر َيُك  َفَت

 
 َوتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرًة ِبُمْضــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمٍر َيُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ  

 َظــــــــــــــــــــــــــاِىُرُه ِمثَالُــــــــــــــــــــــــــُو قَــــــــــــــــــــــــــْد ُذِكـــــــــــــــــــــــــــَرا 
 

 ُمْضـــــــــــــــــــــَمُرُه ِمثَالُــــــــــــــــــــــُو َســـــــــــــــــــــْوَف تَــــــــــــــــــــــَرى 
ــــــــــــــــــــا ُمت ِصــــــــــــــــــــلْ    ُمْضــــــــــــــــــــَمُرُه ِقْســــــــــــــــــــَماِن ِإم 

 
ــــــــــــــــــــــا ُمْنَفِصــــــــــــــــــــــلْ   م  ــــــــــــــــــــــاَرًة َواِ  ــــــــــــــــــــــِل َت  ِباْلِفْع

ــــــــــــــــــَرا  ــــــــــــــــــْي َعَش ــــــــــــــــــِل اْثَن  َواْلُمت ِصــــــــــــــــــُل ِباْلِفْع
 

 ِل اْثَنـــــــــــــــــــا َعَشـــــــــــــــــــَراَواْلُمْنَفِصـــــــــــــــــــُل ِباْلِفْعـــــــــــــــــــ 
 

                                                 

شرح جمع الجوامع )ال( منفردة، والكاف كذل، وىي بمعنى مثل أراد التشبيو، ينظر: ىمع اليوامع في ( ٔ)
(ٕ/ٗٗٚ.) 

 ىو االسم المنصوب الذي يقع بو الفعل، نحو: )ضربُت زيًدا(. (ٕ)



ومية  د/ محمد بن شتيوي بن ناصر الحبيشي         نظم اآلجرُّ
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ـــــــــــــــــــــــــــوُ  ْفَت  ُمت ِصـــــــــــــــــــــــــــُل اْلَمْفُعـــــــــــــــــــــــــــوِل ِإْن َعر 
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــْن َأْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
ــــــــــــــــــــــــــــــا   َفاْلُمت ِصــــــــــــــــــــــــــــــُل َضــــــــــــــــــــــــــــــَرَبُكْم َوِبُكَم

 
 َضــــــــــــــــــــــــــــــــَرَبِني َضــــــــــــــــــــــــــــــــَرَبَنا َفْمَتْعَمَمــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا   َضــــــــــــــــــــــــــــــــَرَبَكا َضــــــــــــــــــــــــــــــــَرَبِكي َوِبِيَم
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا   َضــــــــــــــــــــــــــــــــــَرَبُو َضــــــــــــــــــــــــــــــــــَرَبَيا ُمْنَتَقَم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ َضــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرَبُكن  َوبِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  َوِبُي  ِي

 
 ثُـــــــــــــــــــم  اتَِّصـــــــــــــــــــاُلَك اْلَمْفُعـــــــــــــــــــوَل ِإْن تَـــــــــــــــــــُرمْ  

ْفتَــــــــــــــــــــــــــوُ    ُمْنَفِصـــــــــــــــــــــــــُل اْلَمْفُعــــــــــــــــــــــــــوِل ِإْن َعر 
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــْن اْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
ـــــــــــــــــــــا الُعَمَمـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــاُكْم َي  َفاْلُمْنَفِصـــــــــــــــــــــُل ِإي 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــا َفاْعَمَم ي اَن ــــــــــــــــــــــــــــــــــاَي  َواِ   َوِبِإي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاَك َأْو ِإي    ـــــــــــــــــــــــــــــــاَك َأْو ِإي  ـــــــــــــــــــــــــــــــاِإي   اُكَم
 

 ِإي ـــــــــــــــــــــــــــاُه ِإي اَىـــــــــــــــــــــــــــا َكـــــــــــــــــــــــــــَذا ِإي اُىَمـــــــــــــــــــــــــــا 
ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُىن  َمثَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ    َوإلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُىْم َواِ 

 
 َكقَــــــــــــــــــــــْوِلِيْم ِإلَــــــــــــــــــــــى ِإي ــــــــــــــــــــــاُكن  َتِصـــــــــــــــــــــــلْ  

 (ٔ)َباُب اْلَمْصَدرِ  

ْفتَــــــــــــــــــــوُ   َوَمــــــــــــــــــــا اْســــــــــــــــــــُم َمْصــــــــــــــــــــَدٍر ِإَذا َعر 
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
ــــــــــٍم   ــــــــــَوى اْس ــــــــــْيَس َمْصــــــــــَدٌر ِس  ُمْنَتِصــــــــــبْ َفَم

 
 (ٕ)َمِجيُئــــــــــــــــــُو ِبثَاِلــــــــــــــــــِث اْلِفْعــــــــــــــــــِل َوَجــــــــــــــــــبْ  

 َكِمثْــــــــــــــــِل َمـــــــــــــــــاَل ِمـــــــــــــــــْن َىـــــــــــــــــَواَك َمـــــــــــــــــْيالَ  
 

ــــــــــــــــــــــْوالَ   ــــــــــــــــــــــُد اهلِل ِفيــــــــــــــــــــــَك َق ــــــــــــــــــــــاَل َعْب  َأْو َق
ــــــــــــــــــــــُو َوافَــــــــــــــــــــــَق ِفْعمُــــــــــــــــــــــُو ُعِمــــــــــــــــــــــمْ    ِإْن َلْفُظ

 
ــــــــــــــــــــمْ   ــــــــــــــــــــٍة ُرِح  َمْصــــــــــــــــــــَدٌر َلْفِظــــــــــــــــــــي  َكَرْحَم

ــــــــــــــــــى اْلِفْعــــــــــــــــــِل ُدوَن َلْفِظــــــــــــــــــوِ    َفــــــــــــــــــِإْن ِبَمْعَن
 

ـــــــــــــــي ِحْفِظـــــــــــــــوِ   ـــــــــــــــْوِل َمـــــــــــــــْن ِف ـــــــــــــــِوي  ِبَق  َمْعَن
ـــــــــــــــــــــــــَك َســـــــــــــــــــــــــْيَرا  ـــــــــــــــــــــــــُو َمَشـــــــــــــــــــــــــى ِإَلْي  ِمثَاُل

 
ـــــــــــــــــــــــا َســـــــــــــــــــــــَحَرا   َكـــــــــــــــــــــــَأن ِني ُقْمـــــــــــــــــــــــُت ُوُقوًف

 

                                                 

 يعني بو المفعول المطمق، ويدل عمى ذلك أمثمتو التي جاء بيا. (ٔ)
 يقصد مجيئو ثالثًا في تصريف الفعل نحو: َضَرَب يضِرُب ضرًبا. (ٕ)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 7102دٌسمرب    –عاشر  العدد ال  -  33 جمللد ا      27

 
 

 

 َباُب الظَّْرفِ 

ـــــــــــــــــوُ  ْفَت ـــــــــــــــــاَن ِإْن َعر  ـــــــــــــــــَف َك ـــــــــــــــــالظ ْرُف َكْي  َف
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
 

ـــــــــــــــــــــانُ  ـــــــــــــــــــــى ِقْســـــــــــــــــــــَمْيِن َفاْلَمَك  َوْىـــــــــــــــــــــَو َعَم
 

َمــــــــــــــــــــــــــــــــانُ  َيُكــــــــــــــــــــــــــــــــونُ    َظْرفُــــــــــــــــــــــــــــــــَك َأِو الز 
 

َمـــــــــــــــــاِن َذاَك اْســـــــــــــــــٌم ُنِصــــــــــــــــــَبا  َظـــــــــــــــــْرُف الز 
 

ـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــدَِّر ِفيـــــــــــــــــــــــــِو َوَجَب ـــــــــــــــــــــــــي ِإَذا ُق  َفِف
 

ـــــــــــــــــــْل ُبْكـــــــــــــــــــَرًة َوُغـــــــــــــــــــْدَوًة َكـــــــــــــــــــَذا َغـــــــــــــــــــَدا  ُق
 

 َعْتَمــــــــــــــــــــــــًة َســـــــــــــــــــــــــْحًرا َمَســـــــــــــــــــــــــاًء َأَبـــــــــــــــــــــــــَدا 
 

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــا َصــــــــــــــــــــــــَباًحا ِحيَن ــــــــــــــــــــــــًة َيْوًم  َفَمْيَم
 

 َوَأَمــــــــــــــــــــــــــًدا فَــــــــــــــــــــــــــاْعَمْم ِبيَــــــــــــــــــــــــــا َيِقيَنـــــــــــــــــــــــــــا 
 

 ُب َظْرِف اْلَمَكانِ َبا

ْفتَـــــــــــــــوُ   َظـــــــــــــــْرُف اْلَمَكـــــــــــــــاِن َصـــــــــــــــاِح ِإْن َعر 
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــَن اْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
ـــــــــــــــاِن َذاَك َأْيًضـــــــــــــــا ُنِصـــــــــــــــَبا   َظـــــــــــــــْرُف اْلَمَك

 
ـــــــــــــــــــــــــدِّ   ـــــــــــــــــــــــــي ِإَذا ُق ـــــــــــــــــــــــــاَفِف  َر ِفيـــــــــــــــــــــــــِو َوَجَب

ـــــــــــــــــــــد اَما  ـــــــــــــــــــــَد َفـــــــــــــــــــــْوَق َأْو ُق  َكَتْحـــــــــــــــــــــَت ِعْن
 

 اَأْو َأَماَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ٔ)ُىَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَك َأْو ِإَزاءَ  
 َوَمــــــــــــــــــــــــــــــْن َيُقــــــــــــــــــــــــــــــْل َوَراَء َأْو ِحــــــــــــــــــــــــــــــَذاَءا 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَءا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْذُكَرْن ثَـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  َأْو ِتْمَق  َفْمَي

 َباُب اْلَحالِ  

ــــــــــــــــــوْ  ــــــــــــــــــَف َكــــــــــــــــــاَن ِإْن َعَرْفَت  َفاْلَحــــــــــــــــــاُل َكْي
 

ـــــــــــــــــــْن   ـــــــــــــــــــُو ِم ـــــــــــــــــــا ِمثَاُل ـــــــــــــــــــوْ اَفَم ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت  ْي
ــــــــــــــــــٌر ِلَمــــــــــــــــــا قَــــــــــــــــــْد اْنــــــــــــــــــَبَيمْ   ــــــــــــــــــٌم ُمَفسِّ  اْس

 
ـــــــُث أَ   ـــــــاٌل َحْي ـــــــَخاِص َح ـــــــِة اأْلَْش ـــــــْن َىْيَئ  (ٕ)مْ ِم

ــــــــــــــــــــــــا   َكَجــــــــــــــــــــــــاَء َزْيــــــــــــــــــــــــٌد َراِكًبــــــــــــــــــــــــا َوَداِعًي
 

 َوقَـــــــــــــــــــــــْد َلِقيـــــــــــــــــــــــُت َعْبـــــــــــــــــــــــَد اهلِل َباِكَيــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــَرةْ   ـــــــــــــــــــــــــــــاُل ِإال  َنِك ـــــــــــــــــــــــــــــوُن اْلَح  َواَل َيُك

 
ــــــــــــــــــةْ    َفَصــــــــــــــــــاِحُب اْلَحــــــــــــــــــاِل َيُكــــــــــــــــــوُن َمْعِرَف

                                                  

 (.ٜٜ/ٔ، ومقاييس المغة )(ٚٛٓٔ/ٕإزاء: أي مقابل، ينظر: جميرة المغة ) (ٔ)
 .ٕٛٔأم : قصد، ينظر: الصاحبي في فقو المغة العربية وسنن العرب في كالميا، البن فارس، ص (ٕ)
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 َيــــــــــــــــا َطاِلــــــــــــــــَب اْلَحــــــــــــــــاِل ِمــــــــــــــــَن اْلَكــــــــــــــــاَلمِ 
 

ــــــــــــــــــــــْبِر ِإَلــــــــــــــــــــــى الت َمــــــــــــــــــــــامِ    َعَمْيــــــــــــــــــــــَك ِبالص 
 ْميِيزِ َباُب التَّ  

ــــــــــــــَبَيمْ  ــــــــــــــِد اْن ــــــــــــــا َق ــــــــــــــَر َم ــــــــــــــا َفس   َفِمــــــــــــــْز ِبَم
 
 

ـــــــــــــــــــمْ   ـــــــــــــــــــذ َواِت َذاَك َنْصـــــــــــــــــــُبُو ُعِم ـــــــــــــــــــَن ال  ِم
 َكِطْبـــــــــــــــــــَت َنْفًســـــــــــــــــــا َأيَُّيـــــــــــــــــــا َذا اْلَجـــــــــــــــــــاِني 

 
ــــــــــــــــــــــــــــاَق ِوْرًدا َأْحَمــــــــــــــــــــــــــــُد التِّ    اِنييجــــــــــــــــــــــــــــَوَف

ـــــــــــــــــــــــاَل   ـــــــــــــــــــــــَك َعْق ـــــــــــــــــــــــُر ِمْن ـــــــــــــــــــــــا َأْكَث  ُغاَلُمَن
 

 َوَجاُرَنـــــــــــــــــــــــــا َأْكـــــــــــــــــــــــــَرُم ِمْنـــــــــــــــــــــــــَك ِفْعـــــــــــــــــــــــــالَ  
 اَل َيُكـــــــــــــــــــــــــــــــوُن ِإال  َنِكـــــــــــــــــــــــــــــــَرةْ َتْمِييـــــــــــــــــــــــــــــــٌز  

 
ــــــــــــــــــــــــــَرةْ   ــــــــــــــــــــــــــي ثَــــــــــــــــــــــــــاَلُث َبَق ــــــــــــــــــــــــــُو َوِل  ِمثَاُل

 َباُب اْلُمْسَتْثَنى 

ــــــــــــــــــــــــــــــوُ   َفَبــــــــــــــــــــــــــــــاُب ُمْســــــــــــــــــــــــــــــَتْثَنى ِإَذا َعَرْفَت
 

ـــــــــــــــــــوُ    َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُلـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــْن َأْيـــــــــــــــــــَن ِمْزَت
ـــــــــــــــــــةْ    ُحـــــــــــــــــــُروُف ااِلْســـــــــــــــــــِتْثَناِء ُقـــــــــــــــــــْل َثَماِنَي

 
ــــــــــــــــــــو   ِإال  َوَغْيــــــــــــــــــــُر َوِســــــــــــــــــــَوى ِســــــــــــــــــــَوى ِىَي

 ي اْلَعــــــــــــدِّ َحــــــــــــَدا َحاَشــــــــــــا َخــــــــــــاَل َوَزْيــــــــــــٌد ِفــــــــــــ 
 

 ثُـــــــــــــــــــــــــم  َســـــــــــــــــــــــــَواٌء اْســـــــــــــــــــــــــِتْثَناَك بِـــــــــــــــــــــــــِإال   
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــاَلُم ُمْوَجَب ـــــــــــــــــاَن اْلَك  ُيْنَصـــــــــــــــــُب ِإْن َك

 
ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــْوُم ِإال  َزْيَنَب ـــــــــــــــــــــــاَم اْلَق ـــــــــــــــــــــــا َكَق  َتامًّ

ــــــــــــــــــــــا ِإَذا َكـــــــــــــــــــــــاَن اْلَكــــــــــــــــــــــاَلُم َمْنِفي ـــــــــــــــــــــــا   َأم 
 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــْد ُدِعَي ـــــــــــــــــَدٌل َق ـــــــــــــــــا َفَنْصـــــــــــــــــٌب َب  َتامًّ
ـــــــــــــــــــامَ   ـــــــــــــــــــا َق ـــــــــــــــــــوُل َم ـــــــــــــــــــدٌ  َتُق ـــــــــــــــــــَدْيُكْم َأَح  َل

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ   ال  َزْي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدَك َواِ   ِإال  َعِبي

ـــــــــــــــــــــا ِإَذا َكـــــــــــــــــــــاَن اْلَكـــــــــــــــــــــاَلُم َناِقَصـــــــــــــــــــــا   َأم 
 

ــــــــــــــاَلِم َحاِرَصــــــــــــــا  ــــــــــــــَدى اْلَك ــــــــــــــْن َل ــــــــــــــاَل َتُك  َف
ــــــــــــــــــــــــدُ   ــــــــــــــــــــــــَك ِإال  ِىْن ــــــــــــــــــــــــا َىَوْت ــــــــــــــــــــــــوُل َم  َتُق

 
 ِفـــــــــــــــي اْلَقـــــــــــــــْوِم َأْو َمـــــــــــــــا َقـــــــــــــــاَم ِإال  َســـــــــــــــْعدُ  

ـــــــــــــــــــــاِل ِإال    ـــــــــــــــــــــي اْلِقْت  َفَمـــــــــــــــــــــا َضـــــــــــــــــــــَرْبُت ِف
 

 َزْيـــــــــــــــــــــــًدا َوَمـــــــــــــــــــــــا َرَأْيـــــــــــــــــــــــُت ِإال  َجَمـــــــــــــــــــــــاَل  
 َوَمــــــــــــــــــــــــــــــــــا َمــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْرُت ِبِرَجــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل ِإال   

 
ـــــــــــــــــــَماَل   ـــــــــــــــــــْد َش ـــــــــــــــــــا َق ـــــــــــــــــــِنْعَم َم ـــــــــــــــــــاِلٍم َف  ِبَع

 َوى َكَغْيـــــــــــــــــــــــِر َوَســـــــــــــــــــــــَواءِ ِســـــــــــــــــــــــَوى َســـــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــي َســـــــــــــــــــــــــَواءِ    ِلَجرَِّىـــــــــــــــــــــــــا َتُكـــــــــــــــــــــــــوُن ِف
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 َوِقيــــــــــــــَل ُمْســــــــــــــَتْثَنى َحــــــــــــــْد َحاَشــــــــــــــا َخــــــــــــــاَل 
 

 َفَجــــــــــــــــــــــــرُُّه َوَنْصــــــــــــــــــــــــُبُو َقــــــــــــــــــــــــِد اْنَجَمــــــــــــــــــــــــى 
 َكِمْثـــــــــــــــــِل َقـــــــــــــــــاَم اْلَقـــــــــــــــــْوُم َحاَشـــــــــــــــــا َزْيـــــــــــــــــَدا 

 
 ِإْن ِشـــــــــــــــــــْئَت َأْو َزْيـــــــــــــــــــٍد َفُكـــــــــــــــــــْن َرِشـــــــــــــــــــيَدا 

 َيـــــــــــــــا َطاِلــــــــــــــــَب اْلِعْمـــــــــــــــِم ِلَســــــــــــــــاُن اْلَحــــــــــــــــالِ  
 

ـــــــــــــى ِمثَـــــــــــــالِ    َعـــــــــــــْن َصـــــــــــــاِحَبْي َحاَشـــــــــــــا َكَف
 النَّاِفَية ِلْمِجْنسِ  الَباُب  

ـــــــــــــــــاُب   َصـــــــــــــــــاِح ِإْن َعَرْفتَـــــــــــــــــوُ  (ٔ)كَ ( ال)َفَب
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــوُ  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت  ِمـــــــــــــــــــْن َأْي
ــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــَرةً  َفاْنِصــــــــــــــــــْب ِب ــــــــــــــــــَرتْ  َنِك  ِإْن َباَش

 
ٍر َكــــــــــــــــــاَل َشـــــــــــــــــك     َرتْ َجــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــاَل َتَكـــــــــــــــــرُّ

 ِإْن َلــــــــــــــــــــــْم تَُباِشــــــــــــــــــــــْرَىا َفَرْفــــــــــــــــــــــٌع َوَجَبــــــــــــــــــــــا 
 

 ُوُجــــــــــــــــــــوَب َتْكــــــــــــــــــــَراِرَك اَل ُكــــــــــــــــــــْن َأَدَبـــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداِرِه ِنَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل اَل ِب  َتُق

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ    ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد َة َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــْيَرْيِن َواَل ِبَن

ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــاَز ِإْن كَ ِإْعَم ــــــــــــــــــــــــــار  اُل اَلَك َج  َرَت
 

ــــــــــــــــــــــــــــاَز ِإْن كَ   ــــــــــــــــــــــــــــاُء اَلَك َج ــــــــــــــــــــــــــــار  ِإْلَغ  َرَت
 َتقُــــــــــــــــــــــوُل اَل َعــــــــــــــــــــــاِلَم ِفــــــــــــــــــــــي الرَِّجــــــــــــــــــــــالِ  

 
 ِنْعـــــــــــــــــــــَم َواَل َخـــــــــــــــــــــاَل َلـــــــــــــــــــــَدى اأْلَْوَجـــــــــــــــــــــالِ  

 اَل َرُجــــــــــــــــــــَل ِفــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــد اِر اَل اْمـــــــــــــــــــــَرَأةْ  
 

 اَل َطاِلــــــــــــــــَب ِفــــــــــــــــي اْلَعْصــــــــــــــــِر اَل ُقَضــــــــــــــــاةْ  
 َباُب اْلُمَناَدى 

ـــــــــــــــــا   اْلُمَنـــــــــــــــــاَدى َصـــــــــــــــــاِح ِإْن َعَرْفتَـــــــــــــــــوُ َأم 
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــْن َأْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
ــــــــــــــــــــــمْ   ــــــــــــــــــــــَرٌد َعَم  َخْمَســــــــــــــــــــــُة َأْنَواِعــــــــــــــــــــــَك ُمْف

 
ــــــــــــــــــــــى ِبَضــــــــــــــــــــــمْ    َنِكــــــــــــــــــــــَرٌة َمْقُصــــــــــــــــــــــوَدٌة ُيْبَن

ــــــــــــْل َيــــــــــــا َرُجــــــــــــلُ   ــــــــــــْن َغْيــــــــــــِر َتْنــــــــــــِويٍن َفُق  ِم
 

ـــــــــــــــــــلُ   ـــــــــــــــــــُل َيْرَح ـــــــــــــــــــاُر َفاْلَخِمي ـــــــــــــــــــَف اْلِخَي  َكْي
ــــــــــــــــــــــَرةٌ   ــــــــــــــــــــــَد َذا َنِك ــــــــــــــــــــــْم تُْقَصــــــــــــــــــــــِدي َوَبْع  َل

 
 ثُــــــــــــــم  اْلُمَضـــــــــــــــاُف ِشــــــــــــــْبُيُو َيـــــــــــــــا ُمْبتَـــــــــــــــِدي 

 

                                                 

 ال َك: أصميا )الؤك( أي: ال النافية لمجنس، حذفت منيا الواو الميموزة لمتخفيف. (ٔ)



ومية  د/ محمد بن شتيوي بن ناصر الحبيشي         نظم اآلجرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 َمــــــــــــــــا قَــــــــــــــــْد َبقَــــــــــــــــْت َثاَلثَــــــــــــــــٌة َمْنُصـــــــــــــــــوَبةْ 
 

 (ٔ)ِفـــــــــــــــي َقـــــــــــــــْوِل َســـــــــــــــاِبِقيَن َيـــــــــــــــا ُرُجوَبـــــــــــــــةْ  
 َباُب اْلَمْفُعوِل ِمْن َأْجِموِ  

ــــــــــــــــــوُ  ــــــــــــــــــوُل ِإْن َعَرْفَت ــــــــــــــــــِو اْلَمْفُع ــــــــــــــــــْن َأْجِم  ِم
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــُو ِمـــــــــــــــــــْن َأْي  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
 َفِإن َمـــــــــــــــــــا اْلَمْفُعـــــــــــــــــــوُل اْســـــــــــــــــــٌم ُمْنَتِصـــــــــــــــــــبْ  

 
ــــــــــــــَع اْلَبَيــــــــــــــاِن َحْيــــــــــــــُث ُىــــــــــــــَو اْنَتَصــــــــــــــبْ    َم

 َوُكم َمــــــــــــــــــــــــــا َوَقــــــــــــــــــــــــــَع ِمْنــــــــــــــــــــــــــُو اْلِفْعــــــــــــــــــــــــــلُ  
 

ــــــــــــــــــــــولُ   ــــــــــــــــــــــِو اْلَمْفُع ــــــــــــــــــــــْن َأْجِم  ِبَســــــــــــــــــــــَبٍب ِم
ـــــــــــــــــــــمِ   ـــــــــــــــــــــاَء اْلِعْم  َنْحـــــــــــــــــــــُو َقَصـــــــــــــــــــــْدُتَك اْبَتَغ

 
 َوَقـــــــــــــــــــــــــْد َرَجْوتُـــــــــــــــــــــــــَك اتِّـــــــــــــــــــــــــَزاَل اْلَيـــــــــــــــــــــــــمِّ  

 وِل َمَعوُ َباُب اْلَمْفعُ  

ـــــــــــــــــــــــــــــوُ  ـــــــــــــــــــــــــــــوُل ِإْن َعَرْفَت ـــــــــــــــــــــــــــــُو اْلَمْفُع  َفَمَع
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــْن َأْي ـــــــــــــــــــُو ِم ـــــــــــــــــــا ِمثَاُل  َفَم
 َفِإن َمـــــــــــــــــا اْلَمْفُعـــــــــــــــــوُل َأْيًضـــــــــــــــــا ُمْنَتِصـــــــــــــــــبْ  

 
ــــــــــــــَو اْنَتَصــــــــــــــبْ   ــــــــــــــا ُى ــــــــــــــاِن َحْيثَُم ــــــــــــــَع اْلَبَي  َم

 ُقـــــــــــــْل ُكــــــــــــــل  َمــــــــــــــا َوقَـــــــــــــَع َمَعــــــــــــــُو اْلِفْعــــــــــــــلُ  
 

 َتْبيِــــــــــــــــــــــيُن ِمـــــــــــــــــــــــْن ِفْعـــــــــــــــــــــــٍل َفـــــــــــــــــــــــاْلَمْفُعولُ  
 َكَجــــــــــــــــــــــا اأْلَِميــــــــــــــــــــــُر َعــــــــــــــــــــــُدو  َواْلَفَزَعــــــــــــــــــــــا 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــا  ٌز َواْلَوَرَع ـــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــاَءِني ُمَب  (ٕ)َوَج

 َباُب َمْخُفوَضاِت اأْلَْسَماءِ  

 َيـــــــــــــا َصـــــــــــــاِح َمــــــــــــــا َخفَـــــــــــــَض ِإْن َعَرْفتَــــــــــــــوُ 
 

ـــــــــــــــــــوُ   ـــــــــــــــــــَن ِمْزَت ـــــــــــــــــــْن َأْي ـــــــــــــــــــُو ِم  َفَمـــــــــــــــــــا ِمثَاُل
ـــــــــــــِبُحْكِم َمـــــــــــــا خُ    َض ِفـــــــــــــي اأْلَْســـــــــــــَماءِ ِفـــــــــــــَف

 
 ِتـــــــــــــــــــــــــــَراءِ ِىــــــــــــــــــــــــــَي َثاَلثَـــــــــــــــــــــــــــٌة ِبـــــــــــــــــــــــــــاَل امْ  

َضـــــــــــــــــــــــاَفةْ    َمْخفُـــــــــــــــــــــــوُض َحْرِفـــــــــــــــــــــــَك َأِو اإْلِ
 

َضـــــــــــــــــــــــــاَفةْ   ـــــــــــــــــــــــــوِض َكاإْلِ ـــــــــــــــــــــــــاِبُع اْلَمْخُف  َوَت
ـــــــــــــا ال ـــــــــــــِذي ُيْخَفـــــــــــــُض ِبـــــــــــــاْلُحُروِف َمـــــــــــــا   َأم 

 
ـــــــــــا  ـــــــــــي ُحِكَم ـــــــــــى ِف ـــــــــــْن َعَم ـــــــــــى َوَع ـــــــــــْن ِإَل  ِبِم

 
                                                 

 اسم الناظم ليذا الر جز. (ٔ)
ز: فارس، والورع: ضعيف الق (ٕ)  .ٖٕٔمب، ينظر: فقو المغة وسر العربية، لمثعالبي، صمبر 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ــــــــــــــــــــــــــــاءُ   ِمــــــــــــــــــــــــــــَن اْلُحــــــــــــــــــــــــــــُروِف ُرب  َواٌو َب
 

ـــــــــــــــــــــَذاَك الت ـــــــــــــــــــــاءُ   ُم َك ـــــــــــــــــــــاُف َوالـــــــــــــــــــــال   َواْلَك
ــــــــــــــــــــــــَوا  ــــــــــــــــــــــــاءِ ِلْم ــــــــــــــــــــــــٍم َواْلَب ــــــــــــــــــــــــى َقَس  ِو َمْعَن

 
 َكــــــــــــــــــــــــَذاَك َمْعَنــــــــــــــــــــــــى َقَســــــــــــــــــــــــٍم ِبالت ــــــــــــــــــــــــاءِ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلِل َوَج ــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلِل َوَت  َواهلِل ِب
 

ـــــــــــــــــــــبْ   ـــــــــــــــــــــَك الث اَلثَـــــــــــــــــــــِة َفَي ـــــــــــــــــــــَدى ُحُروِف  َل
 َفــــــــــــــــــــــــــِإن  ُمْنــــــــــــــــــــــــــُذ ُمــــــــــــــــــــــــــْذ َواٌو َوُرب ــــــــــــــــــــــــــوْ  

 
ـــــــــــــــةْ   ـــــــــــــــد ْمَت َأْيًضـــــــــــــــا َمْرَتَب ـــــــــــــــا َق ـــــــــــــــِل َم  َكِمْث

َضـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــُض ِباإْلِ ـــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــِذي ُيْخَف  َفةْ َأم 
 

ــــــــــــــــــــــي ِضــــــــــــــــــــــَياَفةْ   ــــــــــــــــــــــٍد َيْرَتِج ــــــــــــــــــــــاَلُم َزْي  ُغ
ــــــــــــــــَو َعمَــــــــــــــــى ِقْســــــــــــــــَمْيِن َمــــــــــــــــا ُيْقــــــــــــــــَدرُ    َوْى

 
ِم ُقـــــــــــــــــْل ُغـــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــالال   ُيْقـــــــــــــــــَدرُ  ُم َزْيـــــــــــــــــدٍ ِب

 َأِو ال ــــــــــــــــــــــِذي ِبَمــــــــــــــــــــــْن َيُكــــــــــــــــــــــوُن ُيْقــــــــــــــــــــــَدرُ  
 

رُ   ــــــــــــــــاُب َســــــــــــــــاٍج ُغــــــــــــــــر   َكثَــــــــــــــــْوِب َخــــــــــــــــزٍّ َب
 َفأْحَمـــــــــــــــــــــــــــــــــُد اهلَل َعَمـــــــــــــــــــــــــــــــــى الت َمـــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  َنْســـــــــــــــــــــــــــــــــــَأُلُو ِبَأْحَســـــــــــــــــــــــــــــــــــنِ    اْلِخَت

  



ومية  د/ محمد بن شتيوي بن ناصر الحبيشي         نظم اآلجرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثبت مصادر التحقيق

 م.ٖٜٛٔ، د.عامر صمب، الشركة الوطنية لمتوزيع، الجزائر، األدب السنغالي العربي -1

: تـأبو بكر محمد بن السري بن سيل النحوي المعروف بابن السراج )، األصول في النحو -2

 .بيروت ،مؤسسة الرسالة، : عبد الحسين الفتميتحقيق ،ىـ(ٖٙٔ

          الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي الدمشقي خير  ،األعالم -3

 م.ٕٕٓٓ ،٘ٔ، طدار العمم لمماليين، ىـ(ٜٖٙٔ: تـ)

أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن يوسف بن ىشام  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، -4

ىـ(، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة ٔٙٚاألنصاري، )تـ

 م.ٖٕٓٓىـ، ٖٕٗٔعصرية، صيدا، بيروت، ال

أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن  ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -5

شرح  ،ىـ(ٜٗٚعبد اهلل بن عمّي المرادي المصري المالكي )المتوفى : 

، وتحقيق: عبد الرحمن عمي سميمان، أستاذ المغويات في جامعة األزىر

 .مٕٛٓٓ -ىـ ٕٛٗٔ ،ٔط ،دار الفكر العربي

أبو  ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكبر -6

زيد، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خمدون، ولي الدين الحضرمي 

ىـ(،  تحقيق: خميل شحادة، دار الفكر، بيروت، لبنان، ٛٓٛاإلشبيمي )تـ: 

 م.ٜٛٛٔىـ، ٛٓٗٔ، ٕط

محمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهلل، جمال ، افية الشافيةشرح الك -7

جامعة أم القرى ، عبد المنعم أحمد ىريدي، تحقيق: ىـ(ٕٚٙ: تـالدين )

حياء التراث اإلسالمي كمية الشريعة والدراسات  مركز البحث العممي وا 

 .ٔ، طاإلسالمية مكة المكرمة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أحمد بن فارس بن ، بية ومسائميا وسنن العرب في كالمياالصاحبي في فقو المغة العر  -8

، دار الكتب العممية، ىـ(ٜٖ٘: تـزكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )

 .مٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ، ٔبيروت، ط

         عبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ، فقو المغة وسر العربية -9

، إحياء التراث العربي، دار ميدي: عبد الرزاق التحقيق ،ىـ(ٜٕٗ: تـ)

 .مٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ، ٔط

: تـ)       عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الممقب سيبويو  ،الكتاب -11

، مكتبة الخانجي، القاىرة ،: عبد السالم محمد ىارونتحقيق ،ىـ(ٓٛٔ

 م.ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔ، ٖط

ل، جمال الدين ابن منظور األنصاري محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفض، لسان العرب -11

 ،ٖط         ، بيروت –دار صادر  ،ىـ(ٔٔٚ: تـالرويفعى اإلفريقى )

 .ىـٗٔٗٔ

، : فائز فارستحقيق ،ىـ(ٕٜٖ: تـأبو الفتح عثمان بن جني الموصمي )، الممع في العربية -12

 الكويت -دار الكتب الثقافية 

وم، محمد بن محمد بن ، متن اآلجرومية -13           داود الصنياجي، أبو عبد اهلل ابن آُجرُّ

 مٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔ، دار الصميعي، ىـ(ٖٕٚ: تـ)

: تـ)           الشيير بشوقي ضيف  ،أحمد شوقي عبد السالم ضيف، المدارس النحوية -14

 ، القاىرة.دار المعارف ،ىـ(ٕٙٗٔ

ي عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوط، ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع -15

 .مصر –المكتبة التوفيقية ، : عبد الحميد ىنداويتحقيق ،ىـ(ٜٔٔ: تـ)


