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 ملخص البحث
 

ظهر اإلسالم يف قلب اجلزيرة العربية ، مث ما لبث أن انتشر وشعَّ نوره ،       
ثريون من غري العرب ، فتأثرت بذلك اللغة العربية ، فهبَّ فدخل فيه أناس ك

العلماء املسلمون للمحافظة عليها حرصا منهم على اإلسالم ولغته وعلى تعليم 
إخواهنم املسلمني من غري العرب أموَر دينهم ؛ وهلذا اخترعوا يف النصف الثاين 

ها الظواهر ، وأمهمن القرن األول اهلجري علما يهتم بدراسة ظواهر اللغة 
، ويف أواخر القرن الثاين بلغوا مكانة عالية يف هذا العلم ، فربز العلماء  النحوية

 .وظهرت املدارس واملؤلفات النحوية 
وقد تصوَّر بعض متعلِّمي النحو وخباصة مع موت السليقة أن يف تعلُّم النحو 

جبميع ظواهرها ، شيئا من الصعوبة ؛ ألن علم النحو ُيمثِّل صورة للُّغة العربية 
واللغة العربية غنية وواسعة ، وهلذا اجتهد العلماء يف تسهيل ونشر علم النحو 
بالتعليم والتأليف ، وكانت لغة التأليف املنتشرة هي النثر ، مث فطنوا إىل إمكانية 
توظيف الشعر يف صياغة منظومات حنوية ُتسهم يف تيسري تعليم النحو وحفظه ؛ 

ا من النثر ، فابتدءوا بذلك يف هناية القرن الثاين ، مث ألن الشعر أسهل حفظ
توالت جهودهم حىت انتشرت املنظومات يف القرن السادس وما بعده ، فربزت 

 . نحو َشَتات علم الواليت تتسم جبمع أصول املنظومات الطويلة 
وكانت جهود العلماء يف هذا اجملال كبرية وعظيمة ، إذ زادت املنظومات اليت 

منظومة ، وهذا  041ا ألبناء األمة اإلسالمية حىت هناية القرن العاشر عن قدموه
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يدل على النمو العددي الكبري للجهد يف النظم النحوي ، إضافة إىل النمو 
ني منظومة حنوية ، ومنظومة النوعي للنظم املتمثل يف تنوع املنظومات ما ب

شروٍح منظومة  ، ومنظومة شاملة للنحو والصرف ، إضافة إىل وضع صرفية
لبعض املنظومات ، واختصار بعضها نظما ، واملتمثل أيضا يف املستويات املتعددة 
للمنظومات ، إذ مل تقتصر على النظم التعليمي املوجه للمبتدئني ، وإمنا جتاوزته 
إىل تقدمي منظومات للمتقدمني ُيعدُّ بعضها حبوثا مقدمة للمتخصصني ، يضاف 

من املؤلفني باملنظومات ، وظهور عدد كبري من  إىل هذا اشتغال عدد ضخم
املؤلفات املنثورة املعتمدة عليها ، مما يدل على مدى التأثري الكبري للمنظومات 
الذي انعكس على إثراء الدرس النحوي ، واسهام النحو املنظوم يف إحداث 

 .تغيري يف تعليم النحو 

حو وتعليم النحو ، ولذا لقد أدرك العلماء األوائل وجود فرق جوهري بني الن
جلئوا لتسهيل النحو إىل تيسري تعليمه ، وذلك بتصنيفهم املنظومات ، وتأليفهم 
املتون املنثورة املختصرة ، وإيالئها العناية الفائقة ، وذلك بإجادة التعليم فيها 
ودقة التسهيل على املتعلمني يف احملتوى باتسامها بالشمول واالختصار ، ويف 

توى ببنائها على نظرية العامل التعليمية املناسبة للفكر ، إضافة إىل ترتيب احمل
احتوائها على بعض مناهج التعليم اليت نادي هبا التربويون امُلْحَدثون ، كالتنبيه 

،  ةالعام ةالفصيحهجة اللواالهتمام بدراسة ،  األخطاء يف األداء اللغويعلى 
االستنتاجية واالستقرائية ،  واستخدام بعض طرق التدريس فيها ، كالطريقة

واالهتمام باجلوانب التربوية للمتعلِّمني ، إضافة إىل احلرص على تشجيع اإلقبال 
على املنظومة ، وأن تكون حاضرة يف ذهن متعلِّمها ، وذلك بصياغتها بأسلوب 

 .سهل ُمَحبَّب إىل النفوس 
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تاريخ النحو وقد اجتمع يف املنظومات من أسباب البقاء ما جعلها جزءا من 
ومنطا من أمناط التأليف فيه استطاعت به أن تكون ذات مقدرة وقوة على محل 
التراث النحوي أجياال متعاقبة ، إال أن املنظومات مل تكن كلها على مستوى 
واحد من قوة الرواج وثبات االنتشار ، فقد اختلفت يف ذلك ، وكان من 

للحريري وألفية ابن مالك ، وقد  أقواها ازدهارا وأكثرها رواجا ملحة اإلعراب
 .َبيََّن البحث أسباب ذلك 

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

 قيمتها ، وهلذا فجودة املنظومات تكمن يف كوهنا وسيلة تعليمية ويف منهما
 .العلمية املتمثلة يف تنويعها وزيادهتا حركة التأليف 

واملنظومات النحوية قامت بدور كبري يف نقل العلم ونشره زمنا طويال ؛ نظرا ملا 
اجتمع فيها من أسباب ووسائل ناجحة مكَّنتها من ذلك ، ولذا حيُسن بنا أن 

املنظومة لألطفال على حنافظ على هذه الوسيلة ونسعى لتطويرها ، كأن ُنقدِّم 
هيئة نشيد ُمحبَّب إىل نفوسهم نستطيع به أن نوصل املعلومة إليهم بأسلوب 
مناسب هلم ، ونستفيد من الوسائل احلديثة كاألشرطة املسموعة واملرئية ، 

 .باإلضافة إىل تسخري أجهزة احلاسب اآليل لالستفادة من املنظومات 
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 : املقدمة
، حممد خري  ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده احلمد هلل وحده      
، وهو  لغتنا العربية بإنزال كتابه الكرمي هبا فلقد شرف اهلل :  ، وبعد خلقه

، فهو  ، الذي ُأِمَر املسلمون بتالوته بفصاحته وبالغته املعجزة اخلالدة لنبينا 
العرب املسلمني احملافظة على لغتهم دستورهم األول ، وهلذا توجَّب على 

، وُنِدَب للمسلمني من غري العرب تعلُُّم اللغة العربية ؛ لإلملام مبعاين  العربية
 . القرآن الكرمي وفهم آياته وتدبُّرها

،  وقد هبَّ علماؤنا األوائل خلدمة اللغة العربية بصفة عامة والنحو بصفة خاصة
يتمكن املتعلِّم من االطالع عليها ؛ ل وذلك بوضعهم املؤلفات العديدة

، إال أن متعلمي  ، فيسهل عليه فهم كتاب اهلل وسنة رسوله  واالستفادة منها
النحو ودارسيه قد واجهتهم صعوبات ، نظرا لكون النحو صورة للُّغة العربية 

، وهي لغة غنية وواسعة ، مما جعل بعض العلماء يسلكون طرقا  جبميع ظواهرها
 .يل علم النحو على املتعلمني متعددة لتسه

وعند دراسيت لشرح ابن عقيل أللفية ابن مالك يف بداية حيايت العلمية أعجبتين 
طريقة النظم واستفدت منها كثريا ، فهي وسيلة ُتَسهِّل علىى املىتعلم حفىظ    

هىم  ، وُتَيسِّر له ف َيتعلَّمه ، فُتمكَِّنُه املنظومُة النحويُة من اإلملام بقواعد النحو ما
، وعندما تقىدمت يف املراحىل    ، وُتَعوِّد لسانه التحدث هبا نصوص الفصحى

الدراسية ووقفت على كثري من املؤلفات املتعلقة باملنظومات من شروح وحواٍش 
للشروح وإعراب للمنظومات وحنوها شدَّين كثرة املؤلفات اليت وقفت عليهىا  
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اصة النحو ، وعرفت أن جهود فتيقَّْنُت أن النظم طريقة مثلى لتدريس العلوم وخب
، فرغبت يف االطالع على ما ُكتب عن هذا  علمائنا األوائل يف هذا اجملال كبرية

املوضوع فلم أقف إال على نزر قليل ، وهو ما كتبه الدكتور حممود الطناحي يف 
دراسته لكتاب الفصول ، إال أن كتابته مل تِف بالغرض الىذي أتطلَّىع إليىه ،    

ين أفكاٌر بأن أقوم بإحصاء املنظومات النحوية ودراسة جوانىب  فأخَذْت تراود
فيها ؛ ليقف القارئ على مدى اجلهد الكبري الذي بذله العلماء يف تيسري النحو 

، ولنستفيد منها ِلَما هلا من أمهيىة كىبرية ،    وتسهيله خدمة للغة القرآن الكرمي
ع لديَّ عدد كبري مَّلديَّ حىت جتسجلتها فكنُت كلما وقفت على منظومة حنوية 

من املنظومات ، فلما هتيَّأت يل الظروف قمت بإحصائها إحصاء دقيقا ووضعتها 
يف هذا البحث ، وعندما قاربت أن أنتهي منه وقفت على مقالة كتبها الدكتور 

ونشرها يف إحدى اجملالت غري العلمية ،  عبد الكرمي األسعد عن الشعر التعليمي
، وبعد قراءيت  (مقاالت منتخبة يف علوم اللغة العربية)ابه مث بعد ذلك ضمَّنها كت

هلا رأيت أهنا غري وافية بالغرض ؛ ألن الدكتور األسعد مل يتَّبع فيها األسىلوب  
العلمي يف البحث ؛ إذ املعلومات فيها خالية متاما مىن التوثيىو واإلحالىة إىل    

تعليم النحو )كارم املراجع ، مث وقفت بعد ذلك على كتاب الدكتور علي أبو امل
الذي ذكر فيه كثريا من املنظومات النحويىة وبعىض   ( العريب ، عرض وحتليل

آثارها ، إال أنين وجدته مل ُيْحِصها إحصاء دقيقا ، كمىا أن املعلومىات الىيت    
أوردها حتتاج إىل شيء من التحقيو والتدقيو ، مث بعد ذلك علمىت بوجىود   

يف كلية اللغة العربية جبامعىة اإلمىام   رسالة ماجستري يف قسم النحو والصرف 
بالرياض عن املنظومات النحوية قدَّمها أحد طالب القسم ، وعنىدما اطََّلعىُت   
عليها وجدت أن الباحث قام بإحصاء واسع للمنظومات إال أن عمله اعتىوره  
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من املعلومىات الىيت ذكرهىا ،     العديدكثري من النقص ، كاالفتقار إىل توثيو 
كىثري مىن   ، كما أنه مل يقف على  على املراجع دون املصادر واعتماده كثريا

، إضىافة  منظومة  21وصل عددها إىل املنظومات اليت ذكرهتا أنا يف حبثي هذا 
ذكره ملنظومات مل تثبتها املراجع بلغت سبعة ، واحدة منها يف أصول الفقه ، إىل 

: سة منها ، وهىي  احنصر يف سرد املنظومات واملقارنة بني مخإضافة إىل أن عمله 
الىدمريي ،   ا، وألفية ابن مالك ، والكافية الشافية ، ومنظومتى  ألفية ابن معط

؛ نظرا ألمهيته والشتماله على أشياء  طول تفكري رأيت أن أكمل حبثي هذاوبعد 
 . فاديت من البحوث الثالثة السابقةكثرية مل ترد عند من كتب يف هذا اجملال ، مع إ

 :حث على اخلطة التالية وقد سرت يف هذا الب
 . الشعر التعليميأسباب ظهور ى متهيٌد بيَّنت فيه سبب نشأة النحو ، مث 0
 .ر املنظومات النحوية مرتبة حسب سنة وفاة ناظميها ْكى ِذ 2
 .ى أثر املنظومات يف تعليم النحو  3

يف ذكر املنظومات على أمساء العلماء الذين شىاركوا يف الىنظم    تقتصراوقد 
التأليف ألن ؛  وي وعاشوا يف الفترة املمتدة إىل هناية القرن العاشر اهلجريالنح

ف ، كما أنين أمهلت ذكر املنظومات اليت مل أقىف  يضع النحوي فيما بعد ذلك
، وكذلك اليت َوَقْفُت على أمساء ناظميها لكن مل أجد هلىم   على أمساء ناظميها

أيضا مل أتطرق لذكر املنظومات ؛ الحتمال عدم دخوهلم يف هذه الفترة ،  ترمجة
، ومواضع مهىزة   مواضع االبتداء بالنكرة: ، مثل  اليت ُألَِّفْت يف مسائل حمدَّدة

من حروف املعىاين أو يف   وكذلك املنظومات املؤلَّفة يف حرٍف،  الوصل والقطع
؛ نظرا  وغريها من املنظومات اليت تكون مقتصرة على مسائل حمددة،  نوع منها
، كذلك أغفلت ذكر املنظومات املَصنَّفة لتتميم وخشية إطالة البحث هبا لكثرهتا 

 .منظومات أخرى أو الزيادة عليها 
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املىذكورة يف  ( املنظومات النحويىة )وجتدر اإلشارة إىل أنين قصدت بالنحو يف 
عنوان البحث ما يشمله مفهوم النحو لدى القدماء ، فيىدخل فيىه النحىو ،    

 . والصرف ، وحروف املعاين
وقد حرصت يف هذا البحث أن تكون معلوماته صحيحة دقيقة ، فالتزمت       

عند ذكري للمنظومة باإلحالة إىل مصادر ترمجة الناظم ومراجع نسبة املنظومىة  
، وسعيا إلفادة القارئ بيَّنت املطبوع من املنظومات واملخطوط منها ومكان  إليه

ماكن وجود كل منظومة ، فىإذا  وجوده ، وقد بذلت جهدا كبريا يف استقصاء أ
، وما بياين َذكرُت مكان وجود املنظومة وثَّقُته من فهارس املكتبة املوجودة فيها 

من أجل أن يستفيد املتعلِّم من املطبوع منها ، وينشىط املتخصىص يف   هذا إال 
؛ لُيفيد غريه فتتواصل مسرية الىنظم الىيت    إخراج ما يراه مالئما من املخطوط

ماؤنا األوائل ، كما أنين حرصا على إفادة القارئ رأيىت أن أذكىر   ابتدأها عل
مطلع بعض املنظومات املخطوطة اليت متكَّنت من الوقوف عليها مىن أجىل أن   

 .أعطي القارئ حملة عنها 
له  اهلل لأسوأ،  ويف اخلتام أشكر كل من ساعدين وأعانين على إجناز هذا البحث

ي الكمال ، ولكن حسيب أنين بذلت جهدا كبريا أدَّع األجر واإلثابة ، وأخريا ال
، ومصىنفات قىوائم    ، َتمثَّل يف قراءة كثري من كتىب التىراجم   وعظيما فيه

، فما كان من توفيو  ، إضافة إىل العديد من فهارس املكتبات املخطوطة الكتب
كان من تقصري فمن نفسي والشيطان ، وما ُأبرِّئ نفسي ؛ إن  وما فمن اهلل 
مارة بالسوء ، وختاما أرجو أن يكون عملي هذا خالصىا لوجىه اهلل   النفس أل
 واهلل ويل التوفيو ، . 

  
 كتبه                                                                                 

حسان بن عبد اهلل الغنيمان. د                                                      
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عاش العرب أحقابا من الزمن يف قلب جزيرهتم العربية وعاشت معهم       
لغتهم العربية الفصحى راسخة الدعائم متماسكة البنيان بفضل بعدهم عن 

، إضافة إىل وجود أسواق هلم تقام يف شهور السنة ُتعقد فيها منتديات  األعاجم
من القبائل املتباعدة  األدب ويتبارى فيها بلغاء اخلطباء ومفوَُّهو الشعراء

األصقاع فيعرضون مفاخراهتم ومنافراهتم وكل ما َيعنُّ هلم من جيد اخلطب 
، فكانوا بذلك يتكلمون لغتهم العربية بفصاحة مطلقة دون حاجة  وبديع الشعر

 . إىل معرفة قواعدها أو إملاٍم بأحكامها
ل الناس عليه يف ، وكان إقبا ولقد ظهر اإلسالم يف قلب اجلزيرة العربية      

؛ ألنه دين اخلري  ، مث ما لبث أن دخل فيه الناس أفواجا أفواجا البداية ضعيفا
،  ، فهو ُيخرج أصحابه من الظلمات إىل النور ، ودين العلم والنور والفضيلة

، وهلذا وجدناه ينتشر سريعا ويتسع ويصل إىل  وينقلهم من الشقاء إىل السعادة
كرة األرضية ويدخل فيه أعداد كبرية من غري العرب أماكن كثرية من أرجاء ال

وكان من الطبعي أن يندمج .  الذين أصبحوا ُيكوِّنون فئة كبرية من املسلمني
، وكان ال ُبدَّ هلذا االختالط من اختاذ  هؤالء مع العرب املسلمني وخيتلطوا هبم

هذه اللغة هي اللغة ، ومل يكن ُبدٌّ من أن تكون  لغٍة له ُتَعبُِّر عنه وتقضي حاجاته
، وال سبيل الختاذ هذه اللغة  ؛ ألهنا لغة املنتصر ولغة الدين اإلسالمي العربية

،  ؛ لتصبح هذه اللغُة أساَس وحدِة الفكِر وسيلة للتعبري بدون وضِع قواعَد هلا
، ومن هنا كانت احلاجة االجتماعية قائمة لظهور  ودعامَة الوحدة العقدية معا

 . (1)لغة العربيةعلٍم لقواعد ال
                                  

 . 01 و 11و  10ص  ىت أواخر القرن الثاين اهلجريينظر تاريخ النحو العريب ح (1)



 (01) 

، وذلك أن  باإلضافة إىل أن احلاجة الدينية كانت تقتضي ظهور هذا العلم
،  العرب املسلمني أرادوا أن ينشروا اإلسالم بني الشعوب اليت فتحوا بالدها

، ومن  ، وهو نصٌّ عريبٌّ وحموُر اإلسالم كما هو معروٌف القرآُن الكرمي
، ومن َثمَّ ال  قرآ منه آياٍت يف كل يومالضروريِّ على كل مسلم ومسلمة أن ي

،  (1)بدَّ َلُه من اإلملام باللغة العربية ولو بقدٍر ُيَمكِّنه من فهم اآليات اليت يقرؤها
؛ ملا ُيحِدثه  ؛ ألن اللحن مذموم على أن تكون قراءته صحيحة خالية من اللحن

ن اإلحساس ، ولذا كانت حماربة اللحن نابعة م (2)غالبا من إفساٍد للمعىن
 . (3)، وهكذا أصبح َتَعلُُّم اللغة العربية قضيًة دينية الديين

وقد ساعد على ظهور هذا العلم أن اإلسالم أحدث تغيُّرا يف الواقع احلضاري 
للمسلمني فقد َوَضَعهم يف مرحلة حضارية جديدة تأثرت هبا كل جماالت حياهتم 

؛ ألن الواقع  (4)اللغة العربية:  ، ومن هذه اجملاالت لغتهم الفكرية واالجتماعية
، واللغة هلا اتصال وثيو بالنشاط  (5)اللغوي مقترن دائما بالواقع احلضاري

 . ، فهي أكرب نشاط ينهض به اإلنسان املعريف لإلنسان

، والدينية قد جعلتا املسلمني يقفون أمام  االجتماعية:  ، أي إن هاتني احلاجتني
:  أوهلما:  ىل مواجهته يف جمالني متصلني ومتكاملني، فَسَعوا إ حتدٍّ لغوي كبري

                                  
 . 11ينظر تاريخ النحو العريب ص  (1)
 . وما بعدها 0/04 ينظر كتاب إيضاح الوقف واالبتداء (2)
،  34 ص ، وأخبار النحويني البصريني وما بعدها 0/01ينظر كتاب إيضاح الوقف واالبتداء  (3)

ص  ، ونزهة األلباء 03ص  ، والفهرست البن الندمي وما بعدها 20ص  ومراتب النحويني
01 . 

 . 31 و 32ص  نحوي العرب، ويف التفكري ال 41ينظر تاريخ النحو العريب ص  (4)
 . 31و  00ينظر يف التفكري النحوي عند العرب ص  (5)



 (00) 

، وذلك بضبط القرآن الكرمي ضبطا دقيقا حىت ال  العالج السريع للمشكلة
، وذلك بإجيادهم أوال نقط اإلعراب مث إجيادهم نقط  خيطئ فيه قاِرُئُه

، وذلك  عالج املشكلة عالجا جذريا على املدى البعيد:  ، وثانيهما (1)اإلعجام
، َوَصبِّ هذه الظواهر يف ُكلَِّياٍت وقواعد  راسة اللغة العربية وفهِم ظواهرهابد

 . (2)؛ ِلُتعَرَف هبا َوُتَتَعلََّم عن طريقها ُتشري إليها وتدل عليها

ى رمحه اهلل ى من إجياد العالج ( هى 01)وقد متكن أبو األسود الدؤيل 
( هى 91)صر بن عاصم ، مث أعقبه ن (3)، فقام بضبط النص القرآين السريع

 . (4)فوضع نقط اإلعجام

ونتيجة لضبط النص القرآين بدأ أبو األسود الدؤيل بوضع الدراسات النحوية 
 . (5)، ومتكن من ارتياد الطريو إىل الدراسات اللغوية بأسرها األوىل

مث تعاقبت بعده الدراسات اللغوية وبرز العلماء ونبغوا فيها وظهرت املدارس 
النحوية فاتسعت الدراسات اللغوية والنحوية وازدهرت حىت بلغت واملؤلفات 

 . مكانة مرموقة وعالية من بني العلوم اإلسالمية

ولقد َحِرَص النحاُة األوائُل على تعليم الناِس النحَو بدافع حرصهم على       
ألن مثرة علم النحو هي االستعانة به على فهم كتاب اهلل  ؛ ، اإلسالم ولغته

                                  
 . 30، ويف التفكري النحوي عند العرب ص  00ينظر تاريخ النحو العريب ص  (1)
 . 01ينظر تاريخ النحو العريب ص  (2)
، والفهرست البن الندمي  34وأخبار النحويني البصريني ص ،  21ينظر مراتب النحويني ص  (3)

 . 0و  3 ص ، واحملكم يف نقط املصاحف 03ص 
 .  2/330 ، وغاية النهاية 0/10، ومعرفة القراء الكبار  303ص  ينظر إشارة التعيني (4)
 . 02، ويف التفكري النحوي ص  وما بعدها 01ينظر تاريخ النحو العريب ص  (5)



 (02) 

إالَّ ،  وفهم معاين كثري من العلوم الدينية اليت ليس هلا غىن عنه بيه وسنة ن
؛ إذ ما كادت أسس النحو  أهنم عانوا منذ عصر مبكر صعوبًة يف تعليم النحو

تستقر نوعا ما يف أواخر القرن الثاين حىت واجهت النحاَة مشكالٌت تتمثل يف 
ئل وأساليب تعليم هذه تعليم تالميذهم ظواهر اللغة وقواعد النحو ويف وسا

وقد كان من أسباب ذلك أن املتحدث بالعربية ال غىن له يف أي  .  (1)القواعد
،  ، فالكالم ال يستقيم بدون مراعاة قواعد النحو وقت من األوقات عن النحو

؛ كي يتعود لسانه  ونظرا لكثرة قواعده فإن املتحدث حيتاج دائما إىل التطبيو
يبتعد عن اخلطأ دون حاجة إىل إملام كبري بقواعد على الصحيح من الكالم و

، ونظرا ألن الفصاحة قد احنسرت أو ذهبت كان التطبيو أمرا ليس  النحو
، وهذا حيتاج إىل مراجعة  ، فكان العالج األمثل هو اإلملام بقواعد النحو سهال

؛ لذا كان  ، وهو ما سيَولِّد صعوبة لدى من يتعلم النحو مستمرة وتذكر دائم
؛ ألن ما تعلَّمه خيتلف عما  على املتعلِّم اجليد للنحو أن يبذل جمهودا يف تعلُّمه

،  فليست مشكلُة تعليم النحو إذن راجعًة إىل جوهر النحو ذاته.  تعود عليه
؛ لذا فالدور األكرب يف  وإمنا هي ناجتة عن ُبْعِد ُمَتعلِّمه وأغلِب الناس عن لغته

، يضاف إىل هذا غياب الدافعية القوية لتعلُّم  عيةذلك يرجع إىل البيئة االجتما
؛ ألنه أصبح مبقدورهم قضاء حاجاهتم والتعبري  النحو وخباصة لدى عامة الناس

 . عنها دون حاجة كبرية للنحو وقواعده

، فبذلوا جهودا عظيمة  وقد استمر علماء النحو يف مواجهتهم هلذه املشكلة
، فشارك يف هذه اجلهود كثري من  و التدريسوكبرية يف مواجهتها إما بالتأليف أ
                                  

 . 31ص  ينظر تعليم النحو العريب عرض وحتليل (1)



 (03) 

، فأسهم يف عالجها علماُء مل يكونوا من  العلماء يف خمتلف األمصار اإلسالمية
، وقد شارك  أصل عريب كما أسهمت فيها مجيُع املدارس والتجمعات النحوية
، كاملفسرين  يف هذا كثري من العلماء املتخصصني يف فنون أخرى من العلم

، وذلك ألن هذه املشكلة مل تكن مشكلة لغوية أو   واألدباء وغريهمواألصوليني
، مما ُيَدلُِّل على أن املستوى  ، بل هي مشكلة هلا جانبها الديين إقليمية جمردة

، وينبئ أن هؤالء كانوا يعون أن  الثقايف مرتبط أوثو االرتباط باملستوى اللغوي
،  هبوط ُمْعَطَياِت مجيع جماالت الثقافةضحالة املقدرة اللغوية ُتْسِلُم دائما إىل 

 . (1)لغوية كانت أو غريها

ولقد كان من مظاهر جهود العلماء يف مواجهة مشكلة تعليم النحو قيامهم 
، وكانت لغة  سعيا إىل إدراكه والتمكن منه بكتابة مؤلفات هتدف إىل تسهيله

؛ إذ إن النثر هو  يٌّ، وذلك َطَبِع التأليف املنتشرة يف القرون األوىل هي النثر
القادر على حتديد القواعد العلمية والتعبري عنها دون أن تقع ضحية التزام ما 

، وكانت لغة النثر يف هذه املصنفات تتسم مبا  يفرضه النظم من ضوابط إيقاعية
  . (2)تتسم به لغة العلم من وضوح ودقة ومباشرة مجيعا

، فقد َحِفَظ ِبِه   تراثنا اإلسالميوالشعر كان مستأثرا بنصيٍب من االهتمام يف
، ومآثرهم وعاداهتم  العرُب قبل اإلسالم جزءًا كبريا من تارخيهم وتراثهم

، وسهولة حفظه  ذاك إال خلفته على ألسنتهم ، وما وأحواهلم االجتماعية
ومبا أن العلم حيتاج إىل حفظ القواعد واألحكام َفَمْن َحِفَظ ُحجٌَّة على .  وروايته

                                  
 . 11ى  13ينظر تعليم النحو العريب ص  (1)
 . 01ينظر تعليم النحو العريب ص  (2)



 (04) 

، فقد َفِطَن ُمَصنُِّفو العلوِم وخباصة النحُو إىل أنه باإلمكان توظيُف   حيفظمن مل
، وتيسري  نظِم الشعر وإيقاعاته يف صياغة منظومات حنوية ُتسهم يف تسهيل َتَعلُِّمه

؛ ألن  ، وسرعة استحضاره وقت احلاجة حفظ قواعده وُتمكِّن من استيعابه
 .  لالبتعاد عن اللحن والتعبري بلغة فصحىحفظ القاعدة هي الوسيلة اْلُمْثَلى 

، وهلذا َكُثَر  ؛ نظرا حلرصهم على تعليم النحو وقد جلأ علماء النحو إىل النظم
، وبني  بني قصيدة على قافية واحدة إىل أرجوزة متعددة القوايف النَّْظُم النحوي

 . (1)لهَنْظٍم يف مسألة واحدة من مسائله إىل َنْظٍم يستغرق كل أبوابه ومسائ

، فاملنظومات النحوية  والذي يعنينا هنا هو احلديث عن املنظومات النحوية      
يهدف به ناظمه إىل تعليم الناس ، وهو النظم الذي  نوع من الشعر التعليمي

عتمد على النظر العقلي ، وهو ي (2)وتزويدهم باحلقائو واملعلومات املتعلقة حبياهتم
، وما تفرضه هذه املوضوعية من  تناول واحلكمالذي ُيقرِّب من موضوعية ال

يصدر عن ن الشعر أل؛ تلف عن الشعر خي وفه ، جترد من املؤثرات اخلارجية
، وتعبُِّر يف إطار من التشبيه لترتكز  نظرة عاطفية تعتمد على إحساس َجيَّاش

 . على تأثري عاطفي مباشر

لدى العىرب ، فىذهب    واختلفت آراء الباحثني يف نشأة الشعر التعليمي      
كثري منهم إىل أن العرب مل يعرفوا هذا اللون من األدب إال يف القىرن الثىاين   

، وذهىب   (3)اهلجري ، مث ذهب بعض هؤالء إىل أنه َنَشَأ نشأًة عربية خالصىة 
                                  

 . ، وتنظر املنظومات النحوية يف املبحث التايل 21 ص( قسم الدراسة) ينظر الفصول اخلمسون (1)
 ( .12، العدد  03جملة اجلامعة اإلسالمية ، السنة ) 210ص  مييلعتالشعر الحول ينظر  (2)
. ، والدكتور شوقي ضيف  2/221حديث األربعاء ينظر . من هؤالء الدكتور طه حسني  (3)

  .312ينظر التطور والتجديد يف الشعر األموي ص 



 (05) 

 وأ اهلنديىة إمىا  بعضهم إىل أنه نشأ نتيجة اتصاهلم بالثقافة الوافدة علىيهم ،  
قرئ لشعر العرب جيد أهنم قد عرفوا هذا اللىون مىن   ، ولكن املست (1)اليونانية

؛ إذ جيد أن كثريا من فنون العلم قىد نظمهىا شىعراء     (2)الشعر منذ اجلاهلية
قصىيدة يف  ( ق هىى  31)متقدمون ، فقد نظم الشاعر عدي بن زيد الِعَبادي 

 : (3)منشِأ اخللو وقصِة خلو آدم وحواء وهبوطهما من اجلنة ، يقول يف مطلعها
 عن ظهر غيٍب إذا ما سائٌل سأال حديثا كما يوما ُتحدُِّثىه     امسع

 اِتىِه  اأُلَوالىنا آيىأْن كيف َأْبدى إلُه اخللِو نعمَتُه     فينا وعرَّف
 . (4)وله أيضا قصيدة أخرى نظم فيها قصة الزَّبَّاء وَجِذمَية وَقِصري

مي البلدان قصيدة يف علم تقو( ق هى 11)ونظم األخنس بن شهاب التغليب 
 : (5)ذكر فيها ُسكىن قبائل جند قبيلًة قبيلًة ، يقول يف مطلعها

 الاًل هلا ال ُتجىاِوُبىفَمْن يُك أمسى يف البالد ُمقاُمُه   يسائل أط        
 فالبنة ِحطَّان بن قىيٍس منازُل    كما َنمََّو الُعْنوان يف الرَّقِّ كاتُب

عات يف الشعر الديين ، فقد حتدث يف مقطو( هى 1)ونظم أمية بن أيب الصلت 
، والبعث  (8)، واملوت وعدم اخللود (7)، واإلميان باهلل (6)شعره عن التوحيد

                                  
ينظر مناهج . ، وشكري فيصل 0/241ينظر ضحى اإلسالم . من هؤالء األستاذ أمحد أمني  (1)

ينظر اجتاهات الشعر العريب يف القرن . ، والدكتور مصطفى هدارة  011ص لدراسة األدبية ا
 . 311ص  الثاين اهلجري

 .  201ص  مييلعتالشعر الحول ينظر  (2)
 . 019ص ديوان عدي بن زيد العبادي ظر ين (3)
 . 090ص ديوان عدي بن زيد العبادي ينظر  (4)
 . 213، واملفضليات ص  0/314محاسة أيب متام ينظر  (5)
 . 313و  343ديوان أمية بن أيب الصلت ص ينظر  (6)
 . 100ديوان أمية بن أيب الصلت ص ينظر  (7)
 . 129و  411و  390ديوان أمية بن أيب الصلت ص ينظر  (8)



 (06) 

، والدعوة إىل التفكر يف الطبيعة الدالة على قدرة اهلل  (1)واحلساب
وغري  (2)

 .ذلك مما اشتمل عليه ديوانه 

موي ، فلخالد بن يزيد كذلك نرى الشعر التعليمي موجودا يف العصر األ      
املشهور باهتمامه بالكيمياء منظومات يف هذا ( هى 91)بن معاوية األموي ا

 : (4)يقول فيها،  ضةفب أو هذ، ذكر يف إحداها طريقة حتويل املعدن إىل  (3)العلم

 ِقوما يىوجىد يف الطْر     ْشِوخذ الطَّْلو مع اأَل

 ِقره بىال حىْرىدبِّىف   شبه الربقىا   يئا ُيوش                 

 ِوىْدَت يف اخلْلىوِّفقد ُس  موالكا      أحببتفإن                  

أما يف العصر العباسي فقد ازدهر الشعر التعليمي وراج فُنظمت به كثري       
قبال اإلاد يازدوع املعارف ااتسوعلم الزدهار ؛ نظرا ال (5)من الفنون والعلوم

عليهم حفظ  ليسهظم لنالحباجتهم إىل  نشعرواملتعلمني يمما جعل على العلم 
 . (6)لكون النظم وسيلة سهلة للحفظ والرواية؛  املعلومات وتداوهلا ونقلها

وُيَعدُّ ابتداء العلماء يف النظم النحوي ارتيادا لطريو حنَو أسلوٍب جديد       
ها مه، من أ (7)حقا، سيأيت ذكرها ال له آثار بعيدة املدى فيه ، كان لتعليم النحو

                                  
 . 121و  311ديوان أمية بن أيب الصلت ص ينظر  (1)
 . 312ديوان أمية بن أيب الصلت ص ينظر  (2)
 . 2/224، ووفيات األعيان  141الفهرست البن الندمي ص ينظر  (3)
 . 4/219مروج الذهب للمسعودي ينظر  (4)
 . 0104ى  0101، و  0909ى  2/0901 ينظر كشف الظنون (5)
ضمن )، والشعر التعليمي  314ص  ينظر اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري (6)

 . 411ص  (غةمقاالت منتخبة يف علوم الل
 .وما بعدها  00ينظر ص  (7)

Commento [R1 :] 

Commento [R2 :] 



 (07) 

ن النظم ؛ أل كثر إقبال طالب العلم على حفظه؛ إذ  تنشيط احلركة العلمية
؛ ملا فيه من األوزان  وأكثر رواجا من النثر وأيسر استحضارا أسهل حفظا

  .املستحبة واملوسيقى املستعذبة 

 ، فهو يتسم باالختصار والنظم العلمي خيتلف عن املنت العلمي املنثور      
؛ نظرا ملا تستلزمه األوزان  ، وبروز التلميح بدال من التصريح وإجياز العبارة

، فهو يقتضي من  الشعرية من حاجة إىل التقدمي والتأخري واحلذف وحنو ذلك
الدارس وخباصة إذا كان يدرس منظومًة موضوعة لغري املبتدئني أن يبذل املزيد 

، ولن  (1)لنظم من اإلشارات؛ من أجل أن يدرك ما يتضمنه هذا ا من اجلهد
يتمكن من بذل اجلهد الزائد يف تعلم النحو إال من كان لديه إملام جيد بالنحو 

، فبهذا يصبح النظم وسيلة فعَّالة يف زيادة احلصيلة العلمية لدى  وثقافة حسنة فيه
 . ، مما ينتج عنه رفع املستوى الثقايف لألمة ونشاط احلركة العلمية فيها املتعلم

والذي يعنينا هنا هو احلديث عن املنظومات النحوية وبداية النظم يف هذا       
كتب النحاة والتراجم والفهارس العامة ظهر يل أن  تأرق، فبعد أن  الفن

حينما ،  اهلجري ينالقرن الثاأواخر يف  تلنظم النحوي كانلاألوىل  اتيبداال
إرهاصات  عدُُّت، وهذه  يف مسائل حنويةاملنظومَة  األبيات املفردَةظهرت 

،  (هى 241)املازين أبو عثمان  لكعنه ذ قلُنالطويلة ، وأول من لمنظومات ل
  : (2)، وهو قوله يف حروف الزيادة بيٍت ُمْظَنُروي عنه  إذ

 وقد كنُت ِقْدمًا َهِوْيُت السِّمانا  ي  ِنَهِوْيُت السَِّماَن َفَشيَّْبَن

                                  
 . 419ينظر الشعر التعليمي ضمن مقاالت منتخبة يف علوم اللغة ص  (1)
 . 1/040 ، وشرح املفصل 0/19 ينظر املنصف (2)



 (08) 

 ينالقرن الثاالنصف األول من يف  أدتباالنحوي  النظمأن ا يس صحيحول
أمحد  للخليل بن( هى 011)خلف األمحر  هَنَسَبما  ةصح؛ لعدم  اهلجري

مقدمة يف »يف كتابه أورد منها  ، واليت يةقصيدًة حنومن ( هى 011)الفراهيدي 
 : (2)التاليني البيتني (1)«النحو

 َفَلْيَسْت َتْصُعُب «َأْو»َو  «ُثمَّ»َو  «ال»َوِبى   َفاْنُسْو َوِصْل ِباْلَواِو َقْوَلَك ُكلَُّه    

 ْشىَعىُبِب ُمُب اْلَمَذاِهها َرْحيىُلَوَسِب   ٌة َكَذِلَك ِعْنَدَنىا ىالَفاُء َناِسَق    

ه يلإأنه مل ينسبها يؤكد هذا و،  (3)َمْن َتَأمََّل هذا النظم استبعد ِنْسَبَتُه للخليلألنَ 
 تلميٌذوهو ،  (5)(هى 210)لقطرب رأي فيها  وروُدو،  (4)أحد ممن ترمجوا له

،  وفة لدى البصرينيمصطلحات مل تكن معر ، واستعماُلسيبويه  تلميذ اخلليلل
من  املنظومة ، وخُلوُّ (9)واخلفض،  (8)وما مل ُيسّم فاعله،  (7)واجلحد،  (6)كالنسو

                                  
 . 91ص  ينظر مقدمة يف النحو (1)
 . 90ينظر مقدمة يف النحو ص  (2)
 . 21ص ( قسم الدراسة) ينظر الفصول اخلمسون (3)
 . 002ينظر تاريخ النحو العريب ص  (4)
 . 200 ص املنسوبة للخليل ينظر املنظومة النحوية (5)
، واملدارس النحوية إلبراهيم السامرائي  224 ينظر املنظومة النحوية املنسوبة للخليل ص (6)

 . 11، ومصطلحات النحو الكويف ص  031 ص
 . 040 ، ومصطلحات النحو الكويف ص 240و  220 ينظر املنظومة النحوية املنسوبة للخليل ص (7)

،  020 ، واملدارس النحوية ص 222 نسوبة للخليل صينظر املنظومة النحوية امل (8)
 . 03ومصطلحات النحو الكويف ص 

،  032 ، واملدارس النحوية ص 019 ينظر املنظومة النحوية املنسوبة للخليل ص (9)
 . 021ومصطلحات النحو الكويف ص 



 (09) 

، إضافة إىل أن روايات  (1)التعليالت ، وهي ما كانت مشهورة يف عصر اخلليل
تالميذ اخلليل عنه تدل على أنه كان ُيعىن بشرح أفكاره النحوية عن طريو 

ن اخلليل مل أ (3)(هى 311)ذكر أبو بكر الزبيدي وقد ،  (2)ال التأليف التعليم
 ،ه رمسا ؛ نزاهة بنفسه ، وترفعا بقدره منو يرسم أيؤلف يف النحو حرفا يرَض أن 

؛  أن منهج املنظومة ال َيتَِّسُم مع منهج العلماء القدماء كاخلليلهذا ضاف إىل ي
 يتوحتهذه املنظومة بينما ،  (4)من املقدمات همكتب ن األقدمني خلوُّعفقد ُعِرَف 

على ذكر  ت هذه املنظومةصرتق، أيضا ا (5)بيتا 20على مقدمة مكونة من 
القاعدة النحوية والتمثيل هلا دون الولوج يف التفصيالت أو االستطرادات أو 

بصفة غري  ردت، إضافة إىل إغفاهلا أبوابا حنوية  اخلالفات أو اخلارج عن القاعدة
والعدد واإلضافة احلال والتمييز و ملعارفاأنواع العربية ، ك يف األساليب قليلة

وهذا خيالف ما ُعرف عن عصر اخلليل الذي مل ُتلّح فيه الرغبة على ،  (6)وغريها
العلماء يف تيسري القواعد النحوية بقدر ما أحّلت عليهم الرغبة العميقة يف 

 . (7)استكشاف الظواهر وصياغة القواعد

                                  
املنسوبة املنظومة النحوية ، وقسم الدراسة يف  001و  004ينظر تاريخ النحو العريب ص  (1)

 . 41 للخليل ص
 . 002تاريخ النحو العريب ص ، و 41طبقات النحويني واللغويني ص ينظر  (2)
 . 0/91املزهر ينظر  (3)
 . 000ينظر تاريخ النحو العريب ص  (4)
 . 011ى  013و  32 ص املنسوبة للخليل ينظر املنظومة النحوية (5)
 . 11و  41و  49 ص املنسوبة للخليل ملنظومة النحويةقسم الدراسة يف اينظر  (6)
 . 000ينظر تاريخ النحو العريب ص  (7)



 (21) 

تثبت  ال ةأدلبإثبات صحة نسبتها إىل اخلليل املنظومة  هُو هذُمَحقِّ ةاولأما حم
الذي ُنسب  (اجلمل)كتاب مبا ورد يف  نظومةامل تهقارنكم، عند املناقشة  اعلمي

إىل املستوى الذي جيعل قارئ  يَتْرَتقفهي حماولة ال  (2)واخلليل منه براء (1)للخليل
  .إىل اخلليل  بصحة نسبتها شُعُراملنظومة يهذه 

 : وا يف النظم النحويصنفوإليك سردا بأمساء العلماء الذين 

َنَظَم  ، (3)هى 311 ، املتوىف سنة أمحد بن منصور بن اأَلَغرِّ الَيْشُكِريُّ ــ 0
، َوَنْظُمَها َسْهٌل  (4)بيتا 2100، بلغت أبياهتا  أرجوزة يف النحو والصرف

إين اعتمدُت :  (4)و حيانقال يف خطبتها فيما نقله عنه أب ، َوِعْلُمَها َكِثرٌي
ا وجدت كثريا ممن سبقين إىل مثلها َقصََّر عن مَّتأليف هذه األرجوزة َل

، واخترُت أواسط  ، واختصاٍر َنْزِر اجملتىن مقصدي فيها بتطويٍل بعيِد املعىن
، لكْن عدلت إىل ما  ا بعينه، ومل ُأجرِّْد مذهب األمرين بني اإلجياز واإلطالة

 لإليضاح ُكلِّىيًّااختلفوا فيه  ، وذكرت بعض ما كان أقوى ُحجًَّة عندي
 . أ هى.  منه

ُذكر  ، مما يؤيد ما فكالمه دليل على أنه قد سبقه ُأَناٌس نظموا يف النحو 
 . سابقا من أن النظم النحوي ابتدأ يف أواخر القرن الثاين اهلجري

                                  
 . 41 ى 34 ص املنسوبة للخليل ملنظومة النحويةقسم الدراسة يف اينظر  (1)
،  30، وقسم الدراسة يف كتاب احمللى البن شقري ص  011ينظر تاريخ النحو العريب ص  (2)

 . وهو كتاب اجلمل املنسوب للخليل 
وشذرات   ، 0/312 ، وبغية الوعاة 01، والبلغة ص  11تنظر ترمجته يف إشارة التعيني ص  (3)

 . 4/311 هبالذ
 . 011ص  ينظر تذكرة النحاة (4)

Commento [3حسان :] 

Commento [R4 :] 



 (20) 

 : (1)ه األرجوزة قولهَوَأوَُّل هذ 

 َواْسَتْخَلَص اْلِعزََّة َواْلَجالال اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َتَعاَلى  

 . بيتا 091 (2)وقد أورد أبو حيان من هذه األرجوزة يف كتابه تذكرة النحاة 

،  مجال الدين أبو القاسم يوسف بن حممد بن يوسف التَّْوَزرّي الرشيدي ــ 2
 ، (3)هى 103، املتوىف سنة  حب القصيدة املنفرجة، صا املعروف بابن النحوي

، تقع يف مثان  (4)«اليوسفية»له قصيدة حنوية رائية من حبر الطويل مسَّاها 
،  (5)، منها نسخة خطية حمفوظة يف اخلزانة العامة بالرباط وثالثني بيتا

.  (6)ونسخة خطية أخرى حمفوظة يف مكتبة إبراهيم الزمزمي احلفظي بعسري
 :  (7)هذه القصيدة قوله ومطلع

                                  
 . 01ص  ، والبلغة 11ينظر إشارة التعيني ص  (1)
 . 011ينظر تذكرة النحاة ص  (2)
، وهدية العارفني  022ص  ، ونيل االبتهاج 2/112رمجته يف جذوة االقتباس تنظر ت (3)

ي يف هدية العارفني واألعالم أبو ه، ف ويف كنيته خالف.  9/241، واألعالم  2/110
، ويف قصيدته  اهلل ب أبو عبد 21، ويف متنها ل  أ 0ل « الدرة املضية»، ويف غالف  الفضل

 :فيها  ؛ إذ قال اليوسفية كىن نفسه بأيب القاسم
 أبو القاسم النحويُّ يف أول الشعِر   وقد قال أقساُم الكالم ثالثٌة 

وينظر نسبة هذه املنظومة إليه يف  . ب 01ل  ينظر الدرة املضية يف شرح القصيدة اليوسفية 
 . 20كتاب الدرة املضية يف شرح القصيدة اليوسفية ل 

 : إذ قال يف هذه القصيدة (4)
 هبا غري رضوان اإلله مع الغفر   ومل أنِظِم اليوسفية أبتغي 

البيت مكسور ، ، ويالحظ أن صدر  ب 21ينظر الدرة املضية يف شرح القصيدة اليوسفية ل  
 . ومل أستطع تقوميه 

( املغرب األقصى)بية احملفوظة يف اخلزانة العامة برباط الفتح رخطوطات العاملفهرس ينظر  (5)
 .من القسم الثاين  0/310

 . (310ص  3ع  1جملة عامل الكتب مج )،  ينظر خمطوطات آل حفظي بني الضياع واحلفظ (6)
 . ب 0ينظر الدرة املضية يف شرح القصيدة اليوسفية ل  (7)



 (22) 

 ِمَن اْحُرِفِه ألَّْفُتها لك يف شعري  أيا طالب اإلعراب دونك مجلة     
 ما ُيىْسىِرا أيَّهرُتٌة َيسَّىَمظَُّمَن  راَب وْهَي قريبٌة ىُتعلُِّمَك اإلع          

 َشْهىِر لَّىُم يفا ُيَعوما مُتعلُِّم ي  ها ومثانىيْة ْرُعىثالثون بيتًا َف           
، ومن هذا  (1)(هى 0220)وقد شرحها حممد بن أمحد املرابط اليعقويب  

، كما  (2)تان حمفوظتان يف اخلزانة العامة بالرباطيالشرح نسختان خط
الدرة »بشرح مساه  (3)شرحها عمر بن حممد بن أيب بكر املبيض الصيداوي

طوطة يف ، ومن هذا الشرح نسخة خم «املضية يف شرح القصيدة اليوسفية
 . (4)املكتبة الظاهرية

،  هى 100، املتوىف سنة  أبو حممد القاسم بن علي بن عثمان احلريري ــ 3
ملحة »، َعِمَل منظومة من حبر الرجز َسمَّاها  (5)صاحب املقامات

، َوُتَعدُّ هذه املنظومة حبوٍّ ُأْوَلى  بيتا 311بلغت أبياهتا « اإلعراب
ُيَعدُّ احلريري أول عامل متكن من توظيف ، َو املنظومات النحوية التعليمية

، فقد اتبع فيها  مقدرته العملية والشعرية يف سبيل تسهيل النحو وتعليمه
                                  

 . 1/02 تنظر ترمجته ونسبة الشرح إليه يف املعسول (1)
من القسم  0/340 عامة برباط الفتحينظر فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة ال (2)

 . 1/24، وفهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة بالرباط  الثاين
أن من شيوخه مشس الدين ( أ 20ل )مل أقف على ترمجته وال تاريخ وفاته ، لكنه ذكر يف شرحه  (3)

ألخيه يوسف يف وفيات سنة  ةترمج 01/232ويف شذرات الذهب ( . هى 112)السخاوي 
 .هى ، ومن هنا نستطيع أن ُنقدِّر أن وفاته كانت يف الثلث األول من القرن العاشر  121

 . 013ص  ، النحو ، علوم اللغة العربية وطات دار الكتب الظاهريةينظر فهرس خمط (4)
،  3/23وإنباه الرواة  ، 1/2212دباء ألجم اإليه يف معملنظومة وشرحها تنظر ترمجته ونسبة ا (5)

 . 01/401، وسري أعالم النبالء  203وإشارة التعيني ص 



 (23) 

، ساعدت على تعلمها  (1)طرقا تعليمية جيدة سيأيت التنويه عليها فيما بعد
، وفعال كانت البداية املضيئة لكثري من العلماء الذين حفظوها  وحفظها

وقد ُطبعت هذه املنظومة أكثر من .  داية حياهتم العلميةوتعلموها يف ب
 . (3)وللحريري شرح هلا طبع مرات متعددة.  (2)مرة

، كان  أبو العباس أمحد بن عبد العزيز بن هشام بن أمحد الفهري الشنتمري ــ 4
، وله أيضا َشْرٌح هلذه  صنع أرجوزة يف النحو.  (4)هى 113َحىيًّا سنة 

 . (5)األرجوزة

استخدم مقدرته ألنه ؛  (6)ُه أحد الباحثني املعاصرين رائد النظم النحويَوَعدَّ 
املوسيقية ومتكنه من األوزان اخلليلية َفَعِمَل أرجوزة يف الغريب وأرجوزة يف 

؛ مما يؤكد  ، إضافة إىل أرجوزته يف النحو ، وأرجوزة يف اخلط القراءات
 .  لوم وإتقانه هلا، ومعرفته هلذه الع مقدرته يف الصياغة املوسيقية

ُيَعدُّ  ؛ ألن النظم يف أكثر من علٍم ال ولكن ال ُيَسلَُّم هلذا الباحث ما ذكر 
، وال سيما أننا عرفنا أنه قد ُسِبَو يف  ريادة يف أحدها وال يف مجيعها أيضا

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

                                  
 . 11ينظر ص  (1)
،  011، وفهرست الكتب النحوية املطبوعة ص  0/111ينظر معجم املطبوعات العربية  (2)

 . 2/090 واملعجم الشامل للتراث العريب املطبوع
،  021، وفهرست الكتب النحوية املطبوعة ص  0/111ينظر معجم املطبوعات العربية  (3)

 . 90على اجلزء الثاين ص « 0»املستدرك  واملعجم الشامل للتراث العريب املطبوع
 . 0/321ظر ترمجته يف بغية الوعاة تن (4)
 . 0/320ينظر بغية الوعاة  (5)
 . 01ينظر تعليم النحو ص .  هو الدكتور علي أبو املكارم (6)



 (24) 

،  سن ُمَهلَّب بن احلسن بن بركات اْلُمَهلَِّبيُّ املصريُمَهذَُّب الدين أبو احملا ــ 1
نظم »، له منظومة يف الفوائد النحوية َسمَّاَها  (1)هى 193املتوىف سنة 

ومل جيمع فيها .  َبْيًتا 11، وهي ُمَؤلََّفٌة من  «الفرائد وحصر الشرائد
مسائل النحو مسألة من  41، وإمنا َنَظَم فيها  اْلُمَهلَِّبيُّ كل أبواب النحو

، وعلى حبوٍر من  ، َنَظَمَها على ما اتفو له من عروض وقافية والصرف
 .  (2)الشعر خمتلفة

هي مسائل حيتاج الطالب « نظم الفرائد»واملسائل اليت أوردها اْلُمَهلَِّبيُّ يف  
، وكثرٌي من املسائل اليت أوردها َحْصٌر ملواضع  املتخصص إىل معرفتها
َوِلْلُمَهلَِّبيِّ شرٌح هلذه .  (3)ب النحو يف أبواب كثريةمتعددة وردت يف كت

 . (4)وقد ُطبعت هذه املنظومة مع شرحها ِلْلُمَهلَِّبيِّ حمققة.  املنظومة
، له  (5)هى 011، املتوىف قبل سنة  احلسني بن أمحد بن خريان البغدادي ــ 0

 . (6)أرجوزة جيدة يف النحو
،  العراقي القزويين الطاووسيركن الدين أبو الفضل العراقي بن حممد  ــ 1

 . (8)، نظم املفصل للزخمشري (7)هى 011املتوىف سنة 
                                  

 . 2/314، وبغية الوعاة  310، وإشارة التعيني ص  3/333 تنظر ترمجة يف إنباه الرواة (1)
 . 31ص ( قسم الدراسة) ظر نظم الفرائد وحصر الشرائدين (2)
 . 31ص ( قسم الدراسة)ينظر نظم الفرائد وحصر الشرائد  (3)
 . هى بتحقيو الدكتور عبد الرمحن العثيمني 0410ُطِبَع يف القاهرة سنة  (4)
 . 0/130، وبغية الوعاة  2/201 ترمجته يف لسان امليزانتنظر  (5)
 . 0/130، وبغية الوعاة  2/201 ينظر لسان امليزان (6)
، والبداية  9/340طبقات الشافعية الكربى ، و 3/219 تنظر ترمجته يف وفيات األعيان (7)

 . 03/44 والنهاية
 . 0/002ارفني ينظر نسبة هذه املنظومة إليه يف هدية الع (8)



 (25) 

،  ، املعروف باْلُمْنَتِجب أبو املرجي سامل بن أمحد بن سامل بن أيب الصقر ــ 9
 . (2)، َنَظَمَها على أبواب النحو ، له أرجوزة حنوية (1)هى 000سنة  املتوىف

، املتوىف سنة  ث اجلذامي الشريشيأبو عمرو حممد بن عبد اهلل بن َغيَّا ــ 1
 . (4)، له أرجوزة َنَظَم فيها املقدمة اجلزولية (3)هى 001

، املتوىف سنة  زين الدين أبو احلسني حيىي بن ُمْعٍط بن عبد النور ــ 01
 : ، مها ، َصنََّف منظومتني حنويتني (5)هى 029

ري الرجز ، وقد َنَظَمَها من حب «الدرة األلفية»ى منظومته املشهورة بى أ 
وقد .  (7)بيتا مع املقدمة واخلامتة 0120 ، وبلغ عدد أبياهتا (6)والسريع

 . (8)َشَرَحَها غري واحد من العلماء

 . (9)ب ى منظومة حنوية بلغت أبياهتا عشرة آالف بيت

نظم  ، (10)هى 043، املتوىف سنة  علم الدين أبو احلسن علي بن حممد السخاوي ــ 00
لشرف الدين أيب عبد اهلل حممد بن «  علم العربيةالضوابط النحوية يف»كتاب 

                                  
 . 0/111، وبغية الوعاة  2/01، وإنباه الرواة  3/0331تنظر ترمجته يف معجم األدباء  (1)
 .  0/111، وبغية الوعاة  2/01، وإنباه الرواة  3/0331ينظر معجم األدباء  (2)
 . 0/211 تنظر ترمجة يف الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة (3)
 . 0/211ينظر الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة  (4)
 . 1/243، ووفيات األعيان  4/44، وإنباه الرواة  0/2930تنظر ترمجته يف معجم األدباء  (5)
 . 0/099 ينظر شرح ألفية ابن معط (6)
 . 49ص ( قسم الدراسة) ينظر الفصول اخلمسون (7)
 . 1/310 ، وتاريخ األدب العريب 0/011ينظر كشف الظنون  (8)
 . أ 033ل  ينظر الغرة املخفية شرح الدرة األلفية البن اخلباز (9)
 ء الكبار، ومعرفة القرا 3/341، ووفيات األعيان  1/0103تنظر ترمجته يف معجم األدباء  (10)

2/030  . 



 (26) 

، ومن  (1)هى 011 ، واملتوىف سنة هى 111، املولود سنة  عبد اهلل املرسيِّ
 . (2)هذه املنظومة نسخة حمفوظة يف دار الكتب املصرية

،  عز الدين أبو العباس أمحد بن علي بن َمْعقل األزدي املهليب احلمصي ــ 02
، نظم كتاب اإليضاح والتكملة أليب علي  (3)هى 044املتوىف سنة 

 . (4)الفارسي

، املتوىف  ، املعروف بابن احلاجب أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أيب بكر ــ 03
للملك الناصر « الكافية»له أرجوزة نظم فيها كتابه .  (5)هى 040سنة 

، وقد شرح هو  «الوافية»، َوَسمَّى هذه األرجوزة  داود بن امللك املعظم
 . (6)، َوُطِبَعِت مع شرحها حمققة ظومةهذه املن

، اْلُمَلقَُّب  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن احلسني املوصلي احلنبلي ــ 04
، َنَظَم كتاب عقود اللمع البن جين  (7)هى 010، واملتوىف سنة  ِبُشْعَلة

                                  
، وطبقات الشافعية  3/314 ، والوايف بالوفيات 0/2140تنظر ترمجته يف معجم األدباء  (1)

 . 0/044، وبغية الوعاة  9/01الكربى 
 . 2/211 نظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصريةي (2)
، وبغية الوعاة  1/231، والوايف بالوفيات  23/222 تنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء (3)

0/349 . 
 . 0/349، وبغية الوعاة  23/223ينظر سري أعالم النبالء  (4)
، وسري أعالم النبالء  214، وإشارة التعيني ص  3/249تنظر ترمجته يف وفيات األعيان  (5)

23/204 . 
 .  2/022ملطبوع ينظر املعجم الشامل للتراث العريب ا (6)
 ، وغاية النهاية 2/010، ومعرفة القراء الكبار  23/301تنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء  (7)

 . 1/490، وشذرات الذهب  2/91



 (27) 

، َسمَّاَها  (2)يف قصيدة المية من حبر الكامل (1)هى 312املتوىف سنة 
، منها نسخة حمفوظة يف الكتبخانة اخلديوية  «يف نظم العقود العنقود»

، ونسخة أخرى  (4)، وأخرى حمفوظة يف دار الكتب املصرية (3)مبصر
 .  (5)حممد بن سعود اإلسالمية حمفوظة يف جامعة اإلمام

، يوجد منه نسخة خطية حمفوظة يف  (6)نفسه َشْرٌح هلذه املنظومة َوِلُشْعَلة
 . (7)اخلاصة بالرياض مكتبة ابن بدران

مجال الدين أبو زكريا حيىي بن يوسف بن حيىي الصَّْرَصِرّي الضرير ،  ــ 01
 . (8)هى ، له منظومة يف العربية 010املتوىف سنة 

،  جنم الدين أبو النصر فتح بن موسى بن محاد األموي اجلزيري الَقْصِريُّ ــ 00
 . (10)، َنَظَم املفصل للزخمشري (9)هى 003املتوىف سنة 

                                  
ه قواعد ، وخلص في كتاٌب يف النحو اختصره ابن جين اختصارا شديدا« عقود اللمع»كتاب  (1)

ص  ينظر عقود اللمع يف النحو.  النحو األساسية سعيا إىل إيصاهلا إىل األفهام بأقرب الطرق
 . 031 و 031

، والدر املنضد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  2/90تنظر نسبة القصيدة إليه يف غاية النهاية  (2)
 . 2/0014، وكشف الظنون  0/311

 . 4/11فهرست الكتب العربية احملفوظة بالكتبخانة اخلديوية املصرية ينظر  (3)
 . 2/044فهرست املخطوطات اليت اقتنتها الدار ينظر  (4)
 . 011ص ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام حممد  (5)
 . 2/0014ينظر كشف الظنون  (6)
 ، منشور يف جملة معهد املخطوطات ينظر خمطوطات مكتبة ابن بدران اخلاصة يف الرياض (7)

 . 2/201ج  32، مج  العربية يف الكويت
،  0/319، والدر املنضد  4/219ونسبة املنظومة إليه يف املنهج األمحد تنظر ترمجته  (8)

 . 1/413وشذرات الذهب 
،  9/349ربى ، وطبقات الشافعية الك 2/412تنظر ترمجته يف طبقات الشافعية لإلسنوي  (9)

 . 2/242وبغية الوعاة 
، وبغية  9/349، وطبقات الشافعية الكربى  2/413ينظر طبقات الشافعية لإلسنوي  (10)

 .  2/0110، وكشف الظنون  2/242الوعاة 



 (28) 

،  اب الدين أبو شامة عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم الدمشقيشه ــ 01
 . (2)، َنَظَم املفصل للزخمشري (1)هى 001املتوىف سنة 

مجال الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي اْلَجيَّاين  ــ 09
له مشاركة جيدة يف النظم .  (3)هى 012، املتوىف سنة  األندلسي األصل

 : ، وهي مخس منظومات يف النحو والصرف فنذ صإ،  النحوي

، وهي أرجوزة َجَمَع فيها ابن مالك معظم مسائل  أ ى الكافية الشافية
، َوَجاَل  ، َوَرتََّب األبواَب َوَضَبَطَها ، َوَبَسَطَها النحو والصرف

، وقرَّب البعيَد حىت  ، َوَضمَّ اْلُمَتَشتَِّت ، وَيسََّر العسري الغامَض
، شافية لألساتذة  صورة كافية عن كل كتاْب ظهرت يف

 :  (4)، قال يف مقدمتها والطالْب

 وزة مسىتوفَيةْ ىوهِذِه أرجى 
 َرْةىوُن للمبتدئنَي تبصى ىتك
 قاىيُكِن الناظُر فيها واثى ىفْل

 فمعظُم الفىنِّ هبىا مضىبوطُ   

 ِنَيْةىن أكثر املصنَّفات مغى ىع 
 وُتْظِفُر الذي انتىهى بالتىذكَرةْ  

 اىقى ىابىبكوِنِه إذا ُيجاَرى س
 والقىىوُل يف أبواهبىىا مبسىىوُط

                                  
، وطبقات املفسرين  2/11، وبغية الوعاة  2/013تنظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  (1)

 . 0/209 للداوودي
 ، وكشف الظنون 2/19، وبغية الوعاة  2/014ينظر معرفة القراء الكبار  (2)

2/0110 . 
الشافعية ، وطبقات  3/411 ، وفوات الوفيات 321تنظر ترمجة يف إشارة التعيني ص  (3)

 . 0/031، وبغية الوعاة  9/01الكربى 
 .  0/010 ينظر شرح الكافية الشافية (4)



 (29) 

 وكم هبا من شاِسىٍع تقرَّبىا  
 َفَمْن دعاها قاصدا بالكافَيىةْ 

 رِي َسْعِيىفاهلُل ُيْحِظىينىا خب

 َلى مهىذَّبا ىِويٍص اْنَجىومن ع
 َيْةىدٌَّق ولو َيِزيُد الشافى ىَصىُم

 ناِء مثىراِت الىَوْعىِيتىوبىاج

، وقد َشَرَح ابن مالك نفسه هذه  (1)بيتا 2111وبلغت أبياهتا   
كما شرحها غريه من .  (2)، َوُطِبَع هذا الشرح حمققا األرجوزة

 . (3)العلماء

، وهي أرجوزة تزيد عن ألف بيت زيادًة  ، َوُتَسمَّى باأللفية ب ى اخلالصة
وقد اشتهرت .  (4)، وقد ُطِبَع منت اخلالصة َمرَّاٍت عديدة يسرية

 . (5)بالشرح من ِقَبِل عدد كبري من العلماء شهرة واسعة َفَحِظَيْت
 : (6)، قال يف خامتتها واخلالصُة اختصاٌر للكافية الشافية

 َنْظًما على ُجلِّ اْلُمِهمَّاِت اشتَمْل  وما جبمىِعىِه ُعِنيُت قىد َكَمْل       

 َصاَصىْةكما اقتضى ِغًنى ِباَل َخ  الَصْة  ىَصى من الكافيِة اْلُخىَأْح     

 .  (7)ِم اْلُمَفصَّلْظُل يف َنَؤصَّج ى اْلُم

                                  
 . 0/39، و  4/2212 ينظر شرح الكافية الشافية (1)
المي التابع لكلية الشريعة مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلس هى 0412َطَبَعُه يف سنة  (2)

 . ، بتحقيو الدكتور عبد املنعم أمحد هريدي مبكة املكرمة
 . 1/213، وتاريخ األدب العريب  2/0301ينظر كشف الظنون  (3)
 اريخ األدب العريب، وت 0/233واملعربة  ينظر معجم املطبوعات العربية (4)

 . 43ص  ، وفهرست الكتب النحوية املطبوعة 1/211
 . 1/219، وتاريخ األدب العريب  0/010ينظر كشف الظنون  (5)
 . 11ينظر منت ألفية ابن مالك ص  (6)
 . 0/032ينظر بغية الوعاة  (7)



 (31) 

« الِميَّة األفعال»، َوُتْعَرُف هذه املنظومة بى (1)املفتاح يف أبنية األفعالد ى 
،  (2)بيتا 004، مكونة من  ، الِميَُّة الرَِّويِّ البسيط وهي منظومة من حبر

   : (3)ل يف مقدمتهااق
 ي ِبِه بَداَل ىِغىُد هلِل ال أبىمىاحل

 مث الصالُة على خرِي الورى وعلى 
 وبعُد فالِفْعُل َمْن ُيْحِكْم َتَصىرَُّفُه  

 اَك َنْظًما حميطا باْلُمِهمِّ وقْدىهىف

 ُغ ِمْن ِرْضَواِنِه اأَلَمىالَ ىلِّىَحْمًدا َيُب 
 حِبِه الُفَضالىسىاداِتىَنىا آِلِه وص

 َيُحْز ِمْن اللغِة األبىواَب والسُّىُبال  
 َمْن َيْسَتحِضُراْلُجَمال ِوْي التفاصيَلْحَي

وهلذه املنظومة .  (4)وقد ُطِبَعْت هذه املنظومة طبعات متعددة 
ابن  شرُح : ، ُطِبَع منها ثالثة شروح (5)شروح ليست بالقليلة

 .  (7)، واملختصر املبسوط:  َبْحَرق اليمين ا، وشرح (6)الناظم
، وقد  روي واحد ، وهي منظومة حنوية ليست على الفوائد يف النحوهى ى 

 . (8)«الفوائد النحوية واملقاصد احملوية»بى نثرها يف كتابه املسمَّى
                                  

 . 1/210 ، وتاريخ األدب العريب 41و  31 ص لناظمينظر شرح المية األفعال البن ا (1)
 . 022ى  003 ص ، ومنت المية األفعال 014ص  ر شرح المية األفعال البن الناظمينظ (2)
 . 003ص  ينظر المية األفعال (3)
 . 1/210، وتاريخ األدب العريب  0/234ينظر معجم املطبوعات العربية  (4)
 . 1/212 ، وتاريخ األدب العريب 2/311 إيضاح املكنون، و 2/0130 ينظر كشف الظنون (5)
،  هى 0400من طبعات شرح المية األفعال البن الناظم َطْبَعُة دار قتيبة يف بريوت عام  (6)

 . 0/231ظر معجم املطبوعات العربية ين.  وله طبعات أخرى.  بتحقيو حممد أديب مجران
ينظر شرح المية .  ، واآلخر خمتصر ، أحدمها مبسوط ِلَبْحَرق اليمين شرحان لالمية األفعال (7)

ينظر معجم .  ِبَع كال الشرحني طبعات متعددة، وقد ُط 01ص  األفعال املختصر ِلَبْحَرق
 .  1/213، وتاريخ األدب العريب  0/133املطبوعات العربية 

 ، وبغية الوعاة 0/30 ، وتعليو الفرائد ب 0ل  ينظر كتاب الفوائد النحوية واملقاصد احملوية (8)
 . 2/0104، وكشف الظنون  0/032



 (30) 

،  أبو احلسن حازم بن حممد بن احلسن اْلَقْرَطاَجِنيُّ األنصاري األندلسي ــ 01
، مكونة من  ، له منظومٌة حنوية من حبر البسيط (1)هى 094املتوىف سنة 

 : (3)قال يف مقدمتها ، ٌة، َوَرِويَُّها ميٌم مفتوح (2)بيتًا 201
 وجاِعِل العقِل يف ُسْبِل اهلدى َعَلَما   احلمُد هلِل ُمْعِلي َقْدَر َمْن َعِلَما   

 تَصَماىوٍث بِه اْعىحممدٍّ خرِي مبع  مثَّ الصالُة على اهلادي ِلُسنَِّتِه          
وهي منظومٌة خمتَصَرٌة ُمَركََّزٌة على أكثر األبواب النحوية       

وقد كسا اْلَقْرَطاَجِنيُّ .  ، مقتِصَرٌة على األشهر من اآلراء استعمااًل
، فزادت هبذا  منظومَتُه َمْسَحًة أدِبيًَّة نابعًة من َنْفَحِة أديٍب ُمْرَهِف احِلسِّ

 . (5)الحقا، وسيأيت احلديث عن هذا  (4)مجااًل واكتسبت هباء
، كما قام  (6)َطاَجِنيِّوُنشرت هذه املنظومة يف آخر ديوان حازم اْلَقْر

.  (7)يف الرياضشرح وُطبع الاملغريب ،  بشرحها األستاذ بنيونس الزاكي
 . من هذه املنظومة (8)بيتا 04وقد ذكر ابن هشام األنصاري يف كتابه املغين 

                                  
، وشذرات  0/410 ، وبغية الوعاة 19، والبلغة ص  90تنظر ترمجته يف إشارة التعيني ص  (1)

 . 1/010الذهب 
 . 220 صينظر املنظومة النحوية حلازم  (2)
 . 011 ينظر املنظومة النحوية حلازم ص (3)
 . 41ينظر إحتاف احلازم ص  (4)
 . 10ينظر ص  (5)
 . 033ى  023ص  ينظر ديوان َحاِزٍم اْلَقْرَطاَجِنيِّ (6)
، َوَقدََّم له  ، ونشرته مطابع العاصمة هى 0404ُطِبَع يف مطابع دار طيبة بالرياض سنة  (7)

 .  اهلل كنون العالمة عبد
 . 023ص  ينظر املغين البن هشام (8)



 (32) 

،  اْلُخَويِّيُّ شهاب الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن اخلليل بن سعادة ــ 21
شواهد التوضيح »، َنَظَم كتاب ابن مالك  (1)هى 013املتوىف سنة 

 . (2)«والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح
اهلل الدَُّمْيِريُّ  عز الدين أبو حممد عبد العزيز بن أمحد بن سعيد بن عبد ــ 20

 : ، له منظومتان حنويتان مها (3)هى 014، املتوىف سنة  املعروف بالدَّْيِريِنيِّ
، مكونة من أربعة وعشرين  ة ُمَخمََّسٌة، وهي منظوم املقدمة النحويةى  أ 

خطية مع شرح جملهول حمفوظة يف دار الكتب  ، هلا نسخة (4)خممسا
 . (5)الظاهرية

، هلا نسخة خطية  (6)بيتا 030ة من حبر الرجز يف ىب ى منظومة حنىوي
 . (7)حمفوظة يف مكتبة جستربيت

، املتوىف سنة  فخر الدين أبو عاصم علي بن عمر الفقيهي اإِلْسَفْنَدِريُّ ــ 22
 .هى  001املتوىف سنة للمطرزي  ، َنَظَم كتاب املصباح (8)هى 019

                                  
، وشذرات الذهب  0/23، وبغية الوعاة  0/110 مجته يف طبقات الشافعية لإلسنويتنظر تر (1)

يظر معجم  .مدينة من أعمال أذربيجان يف إقليم تربيز : ، وهو منسوب إىل ُخَوّي  1/131
 . 2/401البلدان 

،  َذَكَر أنه َنَظَم التوضيح البن هشام 0/011ويف كشف الظنون .  0/24ة ينظر بغية الوعا (2)
.  هى 119، وابن هشام ولد سنة  هى 013، ألن اْلُخَويِّيَّ تويف سنة  وهذا َسْهٌو واِضٌح

 . 413 ينظر إشارة التعيني ص
 . 0/420 ، وحسن احملاضرة 9/011 تنظر ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى (3)
 . أ 3ب ى  0ينظر املقدمة النحوية ل  (4)
 . 419، النحو ص  ينظر فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية (5)
 . ب 012و ، ب  010ينظر منظومة حنوية للديريين ل  (6)
ينظر  .مل أهتد إىل رقمها يف فهرس جستربيت ، وهلا مصورة فلمية حمفوظة يف جامعة اإلمام  (7)

 . 291فهرس املخطوطات املصورة يف النحو ص 
، وتنظر نسبة هذه  وما بعدها 21ص  ها حمقو كتاب املقتبسكتبتنظر ترمجته يف الدراسة اليت  (8)

 . ب 2ق  2املنظومة إليه يف كتابه املقتبس ج 



 (33) 

أبو احلكم مالك بن عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن املالقي املعروف  ــ 23
، هلا  ، َنَظَم أرجوزة يف النحو (1)هى 011، واملتوىف سنة  بابن املرحل

 . (2)نسخة حمفوظة يف هسربيس

، املتوىف سنة  حممود بن عمر بن قاسم اْلَجْنِديُّ شرف الدين أمحد بن ــ 24
،  «عقود اجلواهر»اها ، له منظومة يف الصرف مسَّ (3)هى تقريبا 111

 : (5)، مطلعها (4)بيتا 013تقع يف 

 ، والدُّرِّيُّ معناُه والح كالدُّرِّ  باٌب ذكا كُفَتاِت اْلِمْسك ريَّاُه  

جامعة اإلمام حممد بن سعود  ومن هذه املنظومة نسخة خطية حمفوظة يف
 . (7)ا، وقد نثرها مؤلفه (6)اإلسالمية

،  فخر الدين حممد بن مصطفى بن زكريا بن خواجا الدَّْوَرِكيُّ الصَّْلَغِريُّ ــ 21
 .  (9)، َنَظَم كافية ابن احلاجب (8)هى 103املتوىف سنة 

                                  
،  0/321، وجذوة االقتباس  2/210، وبغية الوعاة  2/30تنظر ترمجته يف غاية النهاية  (1)

 . 3/11وسلوة األنفاس 
 . 1/030ينظر تاريخ األدب العريب لربوكلمان  (2)
،  2/0011، وكشف الظنون  0/024 ه ونسبة الكتاب إليه يف اجلواهر املضيةتنظر ترمجت (3)

 . 0/012وهدية العارفني 
 . أ 0ب ى  0ل  ينظر عقود اجلواهر (4)
 . ب 0ينظر عقود اجلواهر ل  (5)
 . 310ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص  (6)
 . 2/0011ينظر كشف الظنون  (7)
 . 0/240تنظر ترمجته يف بغية الوعاة  (8)
 . 2/232، وإيضاح املكنون  2/0341، وكشف الظنون  0/241بغية الينظر  (9)



 (34) 

ملتوىف ، ا أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن ظاهر بن عبد اهلل البالسي املقرئ ــ 20
 . (1)، له نظم يف العربية هى 103سنة 

، املتوىف سنة  برهان الدين إبراهيم بن عمر اْلَجْعَبِريُّ الشافعي ــ 21
 .  (3)نونية من حبر الكاملله منظومة ،  (2)هى 132

،  أثري الدين أبو َحيَّان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن َحيَّان األندلسي ــ 29
هناية اإلغراب يف علمي »رجوزة َسمَّاَها ، له أ (4)هى 141املتوىف سنة 

 . (7)، ُتوِفيَّ قبل إكماهلا (6)، وهي أرجوزة طويلة (5)«التصريف واإلعراب

بدر الدين أبو حممد احلسن بن قاسم بن عبد اهلل بن علي املرادي ،  ــ 21
، له منظومة يف معاين  (8)هى 141، واملتوىف سنة  املشهور بابن أم قاسم

 . (9)اهل، وله شرح  احلروف

                                  
، وبغية الوعاة  3/321 رر الكامنة، والد 2/04نظر ترمجته ونسبة النظم إليه يف غاية النهاية ت (1)

0/31 . 
 ، والنجوم الزاهرة 04/001، والبداية والنهاية  4/14 تنظر ترمجته يف العرب للذهيب (2)

1/210 . 
 . 2/24 على التصريحينظر حاشية الشيخ ياسني  (3)
 . 0/291بغية ال، و 094، والبلغة ص  4/312 تنظر ترمجته يف الدرر الكامنة (4)
 ، واألشباه والنظائر للسيوطي 0/293، وبغية الوعاة  300و  41ص  ينظر منهج السالك (5)

  . 2/0190، وكشف الظنون  3/19
 .  301ينظر منهج السالك ص  (6)
 . 2/0190، وكشف الظنون  0/293غية الوعاة ينظر ب (7)
،  0/101، وبغية الوعاة  2/32، والدرر الكامنة  0/221تنظر ترمجته يف غاية النهاية  (8)

 . 9/214وشذرات الذهب 
 . 2/32تنظر نسبة املنظومة وشرحها إليه يف الدرر الكامنة  (9)



 (35) 

مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد املؤمن بن اللبان اإلسعردي الدمشقي  ــ 31
، له ألفيٌَّة يف النحو َضمََّنَها أكثر  (1)هى 141، املتوىف سنة  املصري

مل ُيَصنَّف ):  (2)، قيل (2)فوائد التسهيل البن مالك واملقرب البن عصفور
 . (2)وله عليها َشْرٌح.  (ْثُلَها يف العربيةِم

، املتوىف  زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر بن الوردي ــ 30
 :  تتمثل فيما يلي ، له مشاركات جيدة يف النظم النحوي (3)هى 141 سنة
ه ، ول (5)بيتا 013، وهي أرجوزة مكونة من  (4)ى التحفة الوردية أ 

 . (6)ُطِبَع ُمَحقَّقًاا شرح هل
 . (8)، وله عليها َشْرٌح (7)ة، وهي قصيدة حنوي اللباب يف علم اإلعراب ب ى
 . (10)وله عليها َشْرٌح.  (9)ية، وهي منظومة حنو تذكرة الغريب ج ى 

 . (11)بيتا 011يف  لفية ابن مالكأل خمتصر منظوٌم  ى د 
                                  

، وطبقات  3/331ر الكامنة ، والدر 1/14تنظر ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى  (1)
 . 9/211، وشذرات الذهب  2/91املفسرين للداودي 

 . 2/91ينظر طبقات املفسرين للداودي  (2)
 . 0/104 ، والبدر الطالع 2/220الوعاة ، وبغية  3/011تنظر ترمجته يف الدرر الكامنة  (3)
 . 0/310، وكشف الظنون  042ديوان ابن الوردي ص ينظر  (4)
 . 11ص ( قسم الدراسة) ، وشرح التحفة الوردية 0/310ينظر كشف الظنون  (5)
 . هى 0411سنة  الرياضبل ، ونشرهتا مكتبة الرشد اهلل الشال الدكتور عبد هاحقق (6)
،  9/210، وشذرات الذهب  2/220، وبغية الوعاة  013ص  ينظر ديوان ابن الوردي (7)

 . 2/0143وكشف الظنون 
 . 013ينظر ديوان ابن الوردي ص  (8)
،  9/210، وشذرات الذهب  2/221، وبغية الوعاة  013ينظر ديوان ابن الوردي ص  (9)

 . 0/311وكشف الظنون 
 . 013ينظر ديوان ابن الوردي ص  (10)
 . 0/104، والبدر الطالع  3/011ينظر الدرر الكامنة  (11)



 (36) 

 . (1)اختصار ملحة اإلعرابهى ى حتفة األحباب يف 
لمحة البدرية يف علم العربية أليب حيان كتاب الل ى خمتصر منظوم و 

 .  (2)(هى 141) األندلسي
 ، (3)هى 141، املتوىف سنة  عالء الدين َطْيَبْرُس بن عبد اهلل اْلُجْنِديُّ النحويُّ ــ 32

كافية ابن َجَمَع فيها بني ألفية ابن مالك و« الطرفة»له منظومٌة َسمَّاَها 
 . (0)، وله شرٌح هلذه املنظومة (4)بيت 111، وتقع يف  احلاجب وزاد عليهما

عفيف الدين أبو حممد عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليمان بن فالح  ــ 33
هى ، له قصيدة يف حنو  109اليافعي اليمين املكي الشافعي ، املتوىف سنة 

ة آالف بيت مشتملة على ما يقرب من عشرين علما منها النحو ثالث
 . (5)والصرف

، املتوىف  مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عيسى بن عبد اهلل السلسيلي ــ 34
 . ، َنَظَم أرجوزة يف التصريف (6)هى 111سنة 

                                  
 . 2/221، وبغية الوعاة  013ينظر ديوان ابن الوردي ص  (1)
 . 0/191 ، وهدية العارفني 2/0100ينظر كشف الظنون  (2)
 . 9/211، وشذرات الذهب  2/20، وبغية الوعاة  2/229تنظر ترمجته يف الدرر الكامنة  (3)
، وكشف  9/211، وشذرات الذهب  2/20، وبغية الوعاة  2/229ينظر الدرر الكامنة  (4)

 . 2/0000الظنون 
، والعقد الثمني  2/111فعية لإلسنوي ترمجته ونسبة القصيدة إليه يف طبقات الشانظر ت (5)

 . 9/302، وشذرات الذهب  2/241الدرر الكامنة ، و 1/014
،  0/211، وبغية الوعاة 4/021تنظر ترمجته ونسبة األرجوزة إليه يف الدرر الكامنة  (6)

، ودراسة كتاب شفاء  9/321، وشذرات الذهب  2/223وطبقات املفسرين للداوودي 
 . 39ى  0/01 العليل



 (37) 

، املتوىف  مجال الدين أبو اْلُمَظفَّر يوسف بن حممد بن مسعود السُّرََّمِريُّ ــ 31
املقدمة اللؤلؤة يف »مساها قصيدة حنوية ، له  (1)هى 110سنة 
، َوَرِويَُّها الٌم  حبر البسيطعلى  ها، نظم (2)بيتا 003تقع يف  «النحو

 : (4)، قال يف مقدمتها (3)مفتوحة
 ا ِمْن أفاننِي َفْضٍل منُه يل َنَحالىم  ًدا يرتضيِه على  ىْمىاحلمُد هلِل َح   
 آٍل وصحٍب َلُه مَع َمْن َقَفا َوَتال الورى وعلى   مث الصالُة على خرِي    

؛ إذ  وضعها للمبتدئني؛ ألنه  على املهم من قواعد النحوفيها  صرتقد اقو
 :  (1)قال يف مقدمتها

 لطالٍب جاَء يبغي ِعْلَمُه َعِجال وهِذِه نبذٌة خلَّْصُتها َعِجال  
 . (6)أيضا ُطِبَع حمققا اشرح هله ول ، (5)َعْت ُمَحقََّقًةوُطِب

،  أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد بن عمران الَفَزاري السَّالِويُّ ــ 30
من حبر قصيدة له  ، (7)هى 119، املتوىف سنة  الشهري ِباْلِمْجَراِديِّ

 المية»َسمَّاَها ويف قواعد اإلعراب  هانظم،  بيتا 10تقع يف  الطويل
 : (9)، قال يف مطلعها (8)«اْلُجَمل

                                  
 .  9/421، وشذرات الذهب  2/301بغية ال، و 4/413تنظر ترمجته يف الدرر الكامنة  (1)
 . 11 ص( م الدراسةقس)، وشرح املقدمة اللؤلؤة  211ص ينظر املقدمة اللؤلؤة  (2)
 :  حينما قال 211ص  تهاَبيََّن السرمري هذا يف خامت (3)

 الال وَغىًة مىما َحىىىحاِة ُموَدَع   مد اهلل لؤلؤُة النُّى ىحب ْتضَّىوقد َتَق        
 ىِط النَّظِم جوهُرها الشفاُف قد ُجبال إن ُتْنَتَسْب كان يف أصداِف حبٍر بسيى          

 . 093قدمة اللؤلؤة يف النحو ص ينظر امل (4)
 . ، بتحقيو الدكتور عبد الرمحن العثيمني هى 0401ُطِبَعْت يف القاهرة عام  (5)
 . ، بتحقيو الدكتور أمني عبد اهلل سامل هى 0402ُطِبَع يف القاهرة عام  (6)
 . 00/290 ، ومعجم املؤلفني 1/44، واألعالم  2/311 تنظر ترمجة يف إيضاح املكنون (7)
 . 2/311ينظر إيضاح املكنون  (8)
 . ب 0ينظر المية اجلمل للمجرادي ل  (9)

Commento [5غ.ع.  ح :]  شرح
المقدمة اللؤلؤة في النحو 

لحاشية زجعت إليه في ا
التي مضت هنا ، وهو 

اللؤلؤة في »مطبوع باسم 
« علم العربية وشرحها

تأليف يوسف بن محمد 
َمِريُّ  رَّ ، دراسة وتحقيق  السُّ

الدكتور أمين عبد هللا سالم 
، مطبعة األمانة ، القاهرة ، 

  . هـ 0402الطبعة األولى 



 (38) 

 على َسيِّد الرسِل الكراِم ذوي العال  محدُت إهلي مث صلَّْيُت أوال   

، ونسختان يف  (1)أربع نسخ خطية حمفوظة يف اخلزانة العامة بالرباط اهل
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود أخريان ، ونسختان  (2)اجلزائر

 كل من دار الكتب الوطنية ، ونسخة واحدة يف (3)اإلسالمية
، وجامعة  (6)، ومكتبة احلرم النبوي (5)، ودار الكتب املصرية (4)التونسية

 . (7)امللك عبد العزيز

أيضا مع  ، َوُطِبَعْت (8)هى ضمن جمموع 0301يف فاس سنة  وقد ُطِبَعْت
،  (9)هى 0141، املتوىف سنة  شرحها لعلي بن أحىمد الرَّْسُموِكيِّ

 . (10)«مربز القواعد اإلعرابية من القصيدة اجملرادية»ى اْلُمَسمَّ

                                  
 (اخلزانة الكتانية)ينظر فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة بالرباط  (1)

و  231و  0/094، وفهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة بالرباط  0/044
219 . 

 . 1/420ينظر تاريخ األدب العريب  (2)
 . 201و  200مام ص يف جامعة اإل ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف (3)
 . 2/32 ينظر فهرس املخطوطات يف دار الكتب الوطنية التونسية (4)
 . 2/010ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية  (5)
 . 410ص  ينظر فهرس خمطوطات مكتبة احلرم النبوي (6)
 . 1/341العزيز  ينظر فهرس املخطوطات املوجودة باملكتبة املركزية جبامعة امللك عبد (7)
 . 221ص  ينظر فهرست الكتب النحوية املطبوعة (8)
 . 021تنظر ترمجته يف صفوة من انتشر ص  (9)
 . فيه تاريخ الطباعة ذكر، ومل ُي 014ص  ينظر فهرست الكتب النحوية املطبوعة (10)



 (39) 

 ، (1)هى 111، املتوىف سنة  عبد الرحيم بن علي بن هبة اهلل اإلسنائي الصويف ــ 31
 . «املفيد»له منظومة حنوية َسمَّاها 

مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن علي بن جابر اْلَهوَّاري األندلسي  ــ 39
، له خمتصر منظوم مللحة اإلعراب َسمَّاه  (2)هى 191، املتوىف سنة  الضرير

 : (3)، قال يف مطلعه أبيات 201، يقع يف  «املنحة يف اختصار امللحة»
 حنمدك اللهمَّ يا ذا الطوِل  أقول واحلمُد َأَجلُّ القوِل  

، وقد  (4)ومن هذه املنظومة نسخة حمفوظة يف املكتبة الوطنية يف باريس
 . نظومةامل ههذ شرح ابن جابر نفسه

،  تقي الدين عبد الرمحن بن أمحد بن علي الواسطي البغدادي القاهري ــ 31
غاية اإلحسان يف علم »، نظم املقدمة النحوية  (5)هى 190املتوىف سنة 

 ( .هى 141) أليب حيان النحوي« اللسان
،  عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن حممد بن َبْرَدس بن نصر البعلي احلنبلي ــ 41

الطرفة يف »، له منظومة حنوية َنَظَم هبا كتاب  (6)هى 190توىف سنة امل
 . (8)لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلادي املقدسي (7)«النحو

                                  
،  2/311، والدرر الكامنة  003ص  تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الطالع السعيد (1)

 . هى 111وذكر يف الدرر أنه تويف سنة .  2/13وبغية الوعاة 
 . 0/34، وبغية الوعاة  3/331، والدرر الكامنة  2/011تنظر ترمجته يف الوايف بالوفيات  (2)
 . (ضمن جمموع)أ  0ل  ينظر املنحة يف اختصار امللحة (3)
 . 100ص  ينظر فهرس املكتبة الوطنية بباريس (4)
 . 2/10بغية ال، و 3/323تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الدرر الكامنة  (5)
، واجلوهر املنضد  0/213األرشد ، واملقصد  0/319ظر ترمجته يف الدرر الكامنة تن (6)

 . 1/000، واملنهج األمحد  01 ص
 . 01ينظر اجلوهر املنضد ص  (7)
 . 2/0000 ينظر كشف الظنون.  كتاٌب خمتصٌر كالكافية« الطرفة»، وكتاب  مل أقف على ترمجته (8)



 (41) 

أبو القاسم حممد بن حيىي بن حممد بن حيىي بن علي الغساين الربجي  ــ 40
، له منظومة يف املبنيات تقع يف  (1)هى 190، املتوىف سنة  الغرناطي

، منها مصورة ورقيَّة حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود  بيتا 029
 . (2)، وهلا شرح جملهول حمفوظ يف اخلزانة العامة بالرباط اإلسالمية

، املعروف بابن  شهاب الدين أمحد بن موسى بن نصر اهلل علي اخلزرجي ــ 42
 . (4)، له خمتصر منظوٌم مللحة اإلعراب (3)هى 110، املتوىف سنة  الوكيل

املعروف  ئحممد بن عبد الرمحن بن حممد بن زيد الدَّْنَدِري املقر ــ 43
 . لحة اإلعرابمل اتصرخم ، نظم (5)، من أعيان القرن الثامن بالبقراط

                                  
.  0/09، ونفح الطيب  441 ، ونيل االبتهاج ص 0/300تنظر ترمجته يف جذوة االقتباس  (1)

 : 9، إذ قال يف البيت األخري منها ص  وقد نسب املنظومة إىل نفسه فيها
 ُمرجِتيًا من ربه حْمَو اآلثاِم  حممٌد اْلَبْرِجيُّ قال ذا النظام  

وفيه ِذكٌر لعدد  ، 1/29خطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة بالرباط فهرس املينظر  (2)
 . أبيات املنظومة

،  9/142، وشذرات الذهب  0/393 تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف إنباء الغمر (3)
 . 2/0901وكشف الظنون 

منسوب « النفحة يف اختصار امللحة»امسه « لملحةل»منظوم خمتصر ري بصنعاء يف اجلامع الكب (4)
ينظر .  ، فلعله نسخة من هذه املنظومة هى 140، منسوخ سنة  لعلي بن الوكيل املكي

 . 3/0110 فهرست خمطوطات مكتبة اجلامع الكبري
، وبغية  4/1، والدرر الكامنة  131نسبة املنظومة إليه يف الطالع السعيد ص وتنظر ترمجته  (5)

 . 0/019الوعاة 



 (40) 

مشس الدين أمحد بن إمساعيل بن عبد اهلل بن حممد البغدادي األصبهاين  ــ 44
 ، نظم عوامل (1)، من أعيان القرن الثامن ئملقرملعروف بابن اا

 . (2)اجلرجاين
القرن  ءالمع إمام الدين عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن مذكور ، من ــ 41

  . (3)«الكافية يف النحو»، له منظومة حنوية مسَّاها  الثامن
سراج الدين أبو عبد اهلل عبد اللطيف بن أيب بكر بن أمحد الشَّْرِجيُّ  ــ 40

 : النحو منظومتان مها ، له يف (4)هى 912، املتوىف سنة  الزَِّبيِديُّ اليمينُّ
، َنَظَمَها يف أرجوزة ( هى 401) أ  ى َنْظُم املقدمة احملسبة البن بابشاذ

 . (5)تقع يف ألف بيت
 . (6)(هى تقريبا 111)َنْظُم املختصر يف النحو للحسن بن أيب َعبَّاد  ب ى

برهان الدين إبراهيم بن إمساعيل النقيب بن إبراهيم املقدسي النابلسي  ــ 41
، ومنه نسخة  َنَظَم اآلجرومية ، (7)هى 913، املتوىف سنة  احلنبلي

 . (8)حمفوظة يف دار الكتب الظاهرية
                                  

 . 0/010، والدرر الكامنة  0/213 تنظر ترمجته يف الديباج املذهب (1)
 . 0/213تنظر نسبة املنظومة إليه يف الديباج املذهب  (2)
، وأحال إىل شد اإلزار للشريازي  1/040 نيؤلفاملمعجم نسبة املنظومة إليه يف وتنظر ترمجته  (3)

 . 441ص 
 . 1/32، وشذرات الذهب 2/011بغية ال، و 4/321تنظر ترمجة يف الضوء الالمع  (4)
 . 1/32وشذرات الذهب  ، 4/321ينظر الضوء الالمع  (5)
 . 2/0030، وكشف الظنون  4/321ينظر الضوء الالمع  (6)
 . 2/113، والدر املنضد  0/204 ، واملقصد األرشد 0/32 تنظر ترمجة يف الضوء الالمع (7)
 . 129ص  ، النحو ينظر فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية (8)



 (42) 

 ، (1)هى 911، املتوىف سنة  أبو زيد عبد الرمحن بن علي بن صاحل املكودي ــ 49
البسط والتعريف يف نظم ما جلَّ من »له منظومة يف التصريف َسمَّاَها 

 : (4)، قال يف مطلعها (3)أبيات 411، تقع يف  (2)«التصريف

 ِنَعَمُه وباْلِحَجا فضََّلنا   احلمد هلل الذي َخوََّلنا  

، ونسختان يف اخلزانة  (5)منها نسختان حمفوظتان يف مركز امللك فيصل 
، وأخرى  (7)، ونسخة يف دار الكتب الوطنية التونسية (6)العامة بالرباط

 . (8)يف جامع الزيتونة بتونس

،  ن حممد بن حممد اخلضر الزبريي العيزري الشافعيمشس الدين حممد ب ــ 41
قضم الضََّرب »، َنَظَم أرجوزة يف العربية مساها  (9)هى 919املتوىف سنة 

 . «يف نظم كالم الَعَرب

                                  
 . 0/091 األنفاس ، وسلوة 2/93بغية ال، و 4/11تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (1)
 : أ 2فقد قال يف املنظومة ل  (2)

 يف َنْظِم ما َجلَّ من التصريف  َسمَّْيُتُه بالبسط والتعريف  
 . 0/091 ، وسلوة األنفاس 2/413وينظر جذوة االقتباس  
 : أ 02فقد قال يف املنظومة ل  (3)

 على فصوٍل مجٍَّة ُمشَتِمال  د َكُمال  ىُه قىَعىوما أردنا َجىْم
 ةعمائُة أبيات وأربىتسع صَيه  ىحىأبياُتُه إْن كنَت َعىدًّا م                     

 . ب 0ينظر البسط والتعريف يف نظم ما جلَّ من التصريف ل  (4)
 . 02310 و 01231:  رقمه حتت ومها حمفوظتان في (5)
 . 301 و 0/231بالرباط ينظر فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة  (6)
 . 1/40ينظر فهرس دار الكتب الوطنية التونسية  (7)
 . 331ص ( جامع الزيتونة)ينظر فهرس خمطوطات املكتبة األمحدية بتونس  (8)
 . 1/001، وشذرات الذهب  1/209إليه يف الضوء الالمع  تنظر ترمجته ونسبة املنظومة (9)



 (43) 

،  شهاب الدين أمحد بن حممد بن منصور بن عبد اهلل األمشوين احلنفي ــ 11
القافية َسمَّاها  ، َنَظَم النحو يف قصيدة الِميَِّة (1)هى 911املتوىف سنة 

 . (3)، وله عليها شرٌح مفيٌد (2)«التحفة األدبية يف علم العربية»

هبا َظم حنوية َن ومةنظله م،  هى 901، املتوىف سنة  ميمون غالم الفخار ــ 10
 . (3)اآلجرومية

مر التُّْسَتِرّي جالل الدين أبو الفتح نصر اهلل بن أمحد بن حممد بن ع ــ 12
، َنَظَم العوامل املائة  (4)هى 902، املتوىف سنة  البغدادي احلنبلي

 . (5)نسخة يف برلني هل،  للجرجاين

،  حمب الدين أبو الوليد حممد بن حممد بن حممد بن حممود بن غازي ــ 13
يف حنوية ، له أرجوزة  (6)هى 901املتوىف سنة و،  املعروف بابن الشَّْحَنة

 : (8)، قال يف مطلعها (7)مائة بيت
                                  

 . 0/394، وبغية الوعاة  2/221تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (1)
 . 0/302، وكشف الظنون  0/394، وبغية الوعاة  2/221ينظر الضوء الالمع  (2)
 . 01/014تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  (3)
،  01/019، والضوء الالمع  1/009، واملنهج األمحد  2/444ته يف إنباء الغمر تنظر ترمج (4)

 . 3/0041والسحب الوابلة 
وفيه ُذكَرْت مقدمة .  0/21ينظر فهرس املخطوطات العربية يف املكتبة امللكية يف برلني  (5)

 . الكتاب وفيها نسبة املنظومة إىل مؤلفها
 . 1/001، وشذرات الذهب  01/3تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (6)
 : 0/019فقد قال يف آخر املنظومة كما يف فهرس املكتبة امللكية بربلني  (7)

 َعُروَسٍة ُتْجَلى على َخْيِر ِفَئْة  َوَتمَّ يف النَّْحِو ِبال َحْشٍو ِماَئْة  
 . أ 2ينظر املنظومة النحوية البن الشحنة  (8)



 (44) 

 ليس لُه يف ُحْسِنِه ِمْن َنْحِو َعْقٌد فريٌد قد أتى يف النَّْحِو  
حممد بن سعود  اإلمام وهلذه املنظومة نسخة حمفوظة يف مكتبة جامعة

 .  (2)، ونسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة امللكية بربلني (1)اإلسالمية
، املتوىف  ن علي بن اهلائمشهاب الدين أمحد بن حممد بن عماد الدين ب ــ 14

 39البن هشام يف « قواعد اإلعراب»، َنَظَم كتاب  (3)هى 901سنة 
،  (5)«حتفة الطالب يف َنْظِم قواعد اإلعراب»يف منظومة َسمَّاَها  (4)بيتا

  : (6)قال يف مطلعها
 وأفضُل الصالة والتسليِم  احلمُد هلل على التعليِم      

، ونسخة  (7)وظة يف مكتبة عارف حكمتذه املنظومة نسخة حمفهلو 
 . (8)حممد بن سعود اإلسالمية أخرى حمفوظة يف جامعة اإلمام

نسخة  ا، ألحدمه (9)، وخمتصر مطول:  والبن اهلائم شرحان هلذه املنظومة 
،  (11)، وأخرى يف دار الكتب املصرية(10)حمفوظة يف املكتبة امللكية بربلني

 . (12)سعود اإلسالمية حممد بن وأخرى يف جامعة اإلمام
                                  

 . 211يف جامعة اإلمام ص  ينظر فهرس خمطوطات النحو والصرف (1)
 . 0/019 ينظر فهرس املخطوطات العربية يف املكتبة امللكية يف برلني (2)
 . 1/003وشذرات الذهب  ، 2/011تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (3)
 . أ 1أ ى  4ينظر حتفة الطالب يف َنْظِم قواعد اإلعراب ل  (4)
 . 0/024، وكشف الظنون  2/019ينظر الضوء الالمع  (5)
 . أ 4ينظر حتفة الطالب يف َنْظِم قواعد اإلعراب ل  (6)
 . 002ص  ينظر فهرس اجملاميع املخطوطة يف مكتبة عارف حكمت (7)
 . 12ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص  (8)
 . 0/009، والبدر الطالع  2/019ينظر الضوء الالمع  (9)
 . 0/031 برلني ينظر فهرس املخطوطات العربية يف املكتبة امللكية يف (10)
 . 2/021 ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية (11)
 . 030ينظر فهرست النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص  (12)



 (45) 

مجال الدين أبو حامد حممد بن عبد اهلل بن ظهرية بن أمحد القرشي  ــ 11
، نظم قواعد اإلعراب البن  (1)هى 901سنة يف ، املتوىف  املخزومي املكي

 . (3)نسخة حمفوظة يف مكتبة اجلامعة األمريكية يف بريوت اهل،  (2)هشام
تعليو ال»عدي بشرٍح مسَّاه وقد شرحها العالمة الشيخ عبد الرمحن الس  

، وُطبع حمققا واملنظومة يف  «وكشف النقاب على نظم قواعد اإلعراب
 .آخره دون نسبة هلا 

، املتوىف سنة  شهاب الدين أمحد بن يهودا الدمشقي الطرابلسي احلنفي ــ 10
 تويف، و بيت 111، َنَظَم تسهيل الفوائد البن مالك يف  (4)هى 921

 . (5)قبل إكماله
،  دين حممد بن أيب بكر بن علي بن يوسف الذِّْرِوّي املكي املرجاينجنم ال ــ 11

، َنَظَم قصيدة مفيدة يف احلروف َسمَّاها  (6)هى 921املتوىف سنة 
َضمَّنها ما ذكره ابن « مساعد الطالب يف الكشف عن قواعد األعراب»

وما « قواعد اإلعراب»و « املغين»هشام من معاين احلروف يف كتابيه 
 .  ، وله شرح هلذه القصيدة ريهذكره غ

                                  
 . 9/12، والضوء الالمع 2/393 تنظر ترمجته يف طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (1)
 . 2/393تنظر نسبة املنظومة إليه يف طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  (2)
 . 304 ص بريوتبينظر املخطوطات العربية املوجودة يف مكتبة اجلامعة األمريكية  (3)
 . 0/410، وبغية الوعاة  2/240تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (4)
 . 0/411، وكشف الظنون  2/240ينظر الضوء الالمع  (5)
الضوء الالمع ، و 0/421 ته ونسبة القصيدة وشرحها إليه يف العقد الثمنيتنظر ترمج (6)

ىل نسبة إ« الذُّْوِرّي»وُلقَِّب يف العقد الثمني والبغية بى.  0/00، وبغية الوعاة  1/092
.  ، وكال النسبتني إىل موضع يف احلجاز «َذْرَوة»، ويف الضوء الالمع منسوب إىل  «َذْوَرة»

 . 1و  3/0 ينظر معجم البلدان
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، املعروف  زين الدين أبو سعيد شعبان بن حممد بن داود القرشي ــ 19
، له مشاركة جيدة يف النظم  (1)هى 929، واملتوىف سنة  باآلثاري

 : النحوي َتَتَمثَُّل يف املنظومات التالية

ي ، وه (2)، َوُتعرف بألفية اآلثاري أ  ى كفاية الغالم يف إعراب الكالم
سار يف ترتيبها على وفو  ، (3)بيتا 0131منظومة مكونة من 

له و ، (5)، وقد ُطِبَعْت حمققة (4)ترتيب املقدمة احملسبة البن بابشاذ
، منه نسخة يف دار  «اهلداية يف شرح الكفاية»اه شرح مسَّعليها 
النهاية يف إعراب »اه مسَّمبصنَّف ، كما أنه أعرهبا  (6)املصرية الكتب
 . «ةالكفاي

شرح َسمَّاُه شرحها ب،  (7)ية، وهي أرجوزة حنو ب ى احلالوة السكرية
                                  

، وشذرات الذهب  3/310، والضوء الالمع  313ص  تنظر ترمجته يف ذيل الدرر الكامنة (1)
1/201 . 

 . 3/313ينظر الضوء الالمع  (2)
 . 001ص  ينظر كفاية الغالم (3)
،  ، والرفع والنصب ، واحلرف ، والفعل االسم:  بىن اآلثاري ألفيته على عشرة فصول هي (4)

،  ، وإعراب اجلمل ، واحلذف والتقدمي والتأخري ، والتوابع ، والعامل اجلزم، و واجلر
نظر أوال إىل هو ف ، وحتدث يف كل فصل عن أحكامه وما يتعلو به.  ، واحلكاية والوقف

، مث ُمحِدُث هذه  ، مث إىل الظواهر اليت تطرأ عليها بعد تركيبها الكلمة املفردة وأقسامها
، فهو قد بىن ترتيبه على  ، مث ما يتعلو مبعين الكلمة على هذه الظواهر، مث احملمول  الظواهر

 . ؛ ألهنا قائمة على الترابط الذهين ؛ ملناسبتها للفكر ، وهي نظرية تعليمية جيدة نظرية العامل
 . 0/01 «0»ينظر املعجم الشامل للتراث العريب املطبوع ، املستدرك  (5)
 . 2/013وجودة بالدار ينظر فهرس الكتب العربية امل (6)
 . 3/313ينظر الضوء الالمع  (7)
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يف كل  ةه نسخمن،  «اجلوهرية يف شرح احلالوة السكرية القالدة»
،  (2)، ودار الكتب الظاهرية (1)املنورة من املكتبة احملمودية باملدينة

 . (4)، ومكتبة شهيد علي بإصطنبول (3)ودار الكتب املصرية

 . (5)، وهي أرجوزة يف النحو ِعَناُن العربية ى  ج 

،  (6)بيتا 411، تقع يف  من حبر الطويل الِميَُّة الرَِّويِّ يةى  قصيدة حنو د 
 . (7)طبعت حمققة

 ، هى 921، املتوىف سنة  أبو بكر حممد بن حممد بن عاصم القيسي الغرناطي ــ 11
،  من مائة وبيتني، تتكون  (8)«املوجز يف النحو»اها مسَّ يةله أرجوزة حنو

 : ومطلعها

                                  
 . 10ص  ينظر فهرس خمطوطات املكتبة احملمودية (1)
ويف أول هذه .  010ص  النحوفهرس ،  ينظر فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية (2)

، ونتج عن هذا كتابة اسم  ، َذَهَب معه ورقة الغالف واملقدمة النسخة َسْقٌط مبقدار لوحتني
وة السكرية يف احلال»:  ، إذ ُكِتَب العنوان كالتايل الكتاب واسم املؤلف يف الفهرس خطأ

واملفهرسُة اعتمدت يف هذا على ما .  ، َوُنِسَب كال الكتابني للدماميين «شرح الفواكه البدرية
وما يف .  للدماميين« الفواكه البدرية»من نسبة منظومة  2/0213ورد يف كشف الظنون 
 . الكشف َسْهٌو من املؤلف

 . 2/041الكتب املصرية  ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار (3)
 . 001ص  ينظر فهرس خمطوطات مكتبة شهيد علي (4)
 . 3/313ينظر الضوء الالمع  (5)
 . 12ص  ينظر كتاب المية يف النحو (6)
 . «المية يف النحو»هى بعنوان  0421، وطبعت يف بريوت سنة  حققها هالل ناجي (7)
 1/01 ، ونفح الطيب 241ص  تنظر ترمجته ونسبة األرجوزة إليه يف شجرة النور الزكية (8)

 . 131، ونيل االبتهاج بتطريز الديباج ص  20 و
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 (1)يف كل أمر وإليه أجلأ  حبمد رب العاملني أبدأ      

 . (2)منها نسخة خطية حمفوظة يف اخلزانة العامة بالرباط

مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف  ــ 01
اجلوهرة »، له منظومة َسمَّاها  (2)هى 933املتوىف سنة ، و بابن اجلزري

العزيز  ، منها نسخة خطية حمفوظة يف جامعة امللك عبد (3)«يف النحو
 .  (4)جبدة

فخر الدين عثمان بن أمحد بن عثمان بن حممود النقاش األموي الدمشقي  ــ 00
، له منظومة  هى 931، واملتوىف بعد سنة  الشافعي املعروف بابن ثقالة

 . (5)زلية يف الصرفغ

صدر الدين حممد بن عبد اهلل بن حممد بن أمحد بن مظفر البلقيين الشافعي  ــ 02
، َنَظَم أرجوزة يف النحو  هى 931، واملتوىف سنة  املعروف بابن شهاب

 . (6)تزيد عن مثانني بيتا

                                  
القسم ، ينظر فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة برباط الفتح  (1)

 . «بادئ النحوم»واسم املنظومة يف املخطوط ،  0/310 الثاين
 ، وشذرات الذهب 1/211ضوء الالمع ، وال 2/241تنظر ترمجته يف غاية النهاية  (2)

1/219 . 
، وهدية  0/020 ، وكشف الظنون 1/219لضوء الالمع ، وا 2/210ينظر غاية النهاية  (3)

 . 1/091العارفني 
 . 1/211ينظر فهرس خمطوطات املكتبة املركزية جبامعة امللك عبد العزيز  (4)
 . 1/021تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  (5)
 . 9/010تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  (6)
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،  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن مرزوق العجيسي التلمساين ــ 03
، َنَظَم  (1)هى 942، واملتوىف سنة  ن مرزوق أو احلفيداملعروف حبفيد اب

 . (2)أرجوزة اختصر فيها ألفية ابن مالك
حمب الدين أبو الفضل أمحد بن نصر اهلل بن أمحد بن حممد التستريُّ بن عمر  ــ 04

 . (4)، اختصر ألفية ابن مالك نظما (3)هى 944، املتوىف سنة  احلنبلي
اللخمي املالكي العفيفي املعروف  عمر بن يوسف بن عبد اهلل بن حممد ــ 01

 . (5)، له عدة أراجيز يف العربية هى 944، املتوىف بعد سنة  بالبسلقوين
مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن زين بن حممد النحراري املصري  ــ 00

، َشَرَح ألفية  (6)هى 941املتوىف سنة و،  ، املعروف بابن الزين الشافعي
 . (7)ابن مالك َنْظًما

الدين إبراهيم بن حممد بن أيب بكر بن علي املري املقدسي برهان  ــ 01
البن « شذور الذهب»، َنَظَم  هى 913، املتوىف بعد سنة  الشافعي

 . (8)هشام األنصاري
                                  

 . 411، ونيل االبتهاج ص  1/11تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (1)
 . 111ينظر نسبة املنظومة إليه يف نيل االبتهاج ص  (2)
، والذيل على رفع اإلصر  2/233، والضوء الالمع  0/212يف املقصد األرشد تنظر ترمجته  (3)

 . 1/222 ، واملنهج األمحد 0ص  ، واجلوهر املنضد 01 ص
 . 1ص  ينظر اجلوهر املنضد (4)
 . 311، ونيل االبتهاج ص  0/042تنظر ترمجته ونسبة األراجيز إليه يف الضوء الالمع  (5)
 . 2/011، وهدية العارفني  1/240تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (6)
 . 2/011، وهدية العارفني  0/013، وكشف الظنون  1/240ينظر الضوء الالمع  (7)
 . 0/034تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  (8)
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شهاب الدين أبو حممد أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن عرب  ــ 09
، له  (1)هى 914، واملتوىف سنة  ، املعروف بابن عرب شاه شاه
 : ، مها ومتان يف النحو والصرفمنظ

 .  (2)يف حنو مائيت بيت،  ى مقدمٌة منظومٌة غزليٌة يف النحو أ 

 . (3)ب ى قصيدة غزلية بديعة يف الصرف

بدر الدين عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن أمحد بن علي السعدي العبَّادي  ــ 01
 يف املتوىفاملعروف بابن غامن ، و،  املقدسي الشافعياألنصاري اخلزرجي 

حنوية البنه ميمية من حبر الرمل َسمَّاها  َنَظَم قصيدة،  هى 910حدود سنة 
 .  (4)«الدر اليتيم يف حل العقد النظيم»، وله عليها شرح َسمَّاه  «العقد»

حمب الدين أبو القاسم حممد بن حممد بن حممد بن علي بن إبراهيم بن  ــ 11
 ، (5)هى 911، املتوىف سنة  ِنيُّ املالكيُّاخلالو النَُّوْيِريُّ القاهريُّ اْلَمْيُمو عبد

،  بيتا 141له أرجوزة يف النحو والصرف والعروض والقوايف مؤلفة من 
 (6)«املقدمات الكافية يف النحو والصرف والعروض والقافية»َسمَّاَها 

وله .  (7)َضمََّنَها ألفية ابن مالك وأوضح املسالك البن هشام مع زيادات
                                  

 . 0/011، والبدر الطالع  1/411، وشذرات الذهب  2/020تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (1)
 . 031و  2/029ينظر الضوء الالمع  (2)
 . 2/031ينظر الضوء الالمع  (3)
 . 0/000، وهدية العارفني  4/321يف الضوء الالمع تنظر ترمجته ونسبة املنظومة وشرحها إليه  (4)
 . 2/210، والبدر الطالع  1/421، وشذرات الذهب  1/240تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (5)
 . 2/030، وفهرس الكتب العربية بدار الكتب املصرية 1/49ينظر األعالم  (6)
 . 2/0114، وكشف الظنون  1/241ينظر الضوء الالمع  (7)
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،  (1)حمفوظة يف دار الكتب املصريةخطية سخة شرح ، منه ن اهيلع
 . (2)وأخرى يف الكتبخانة اخلديوية املصرية

، املتوىف سنة  علي بن يوسف بن أمحد اليمين الشافعي املعروف بالغزويل ــ 10
احلجة على »، له منظومة حنوية تقارب ألفي بيت َسمَّاها  هى 901

 . (3)«البهجة
، املتوىف سنة  ي الزَّْرماين الَعِجيسيحيىي بن عبد الرمحن بن حممد الَعقيل ــ 12

 . (4)، َشَرَح ألفية ابن مالك نظما هى 902
برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد بن داود البيضاوي الزمزمي املكي  ــ 13

 . (6)«رشدةامل»، له منظومة حنوية مسَّاها  (5)هى 904الشافعي ، املتوىف سنة 
بن علي املشايل الشيشيين  زين الدين أبو حممد خلف بن حممد بن حممد ــ 14

 . (7)، له منظومة يف العربية هى 914، املتوىف سنة  الشاذيل
، إمام احلنابلة  عز الدين أبو الربكات أمحد بن إبراهيم بن نصر اهلل الِكَناينُّ ــ 11

 : ، له يف النحو منظومتان مها (8)هى 910، املتوىف سنة  يف عصره
                                  

 . 2/030نظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية ي (1)
 . 4/10ينظر فهرست الكتب العربية احملفوظة بالكتبخانة اخلديوية املصرية  (2)
، وهدية  0/313، وإيضاح املكنون  0/10تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  (3)

 . 0/134العارفني 
 . 9/013، واألعالم 01/230بة املنظومة إليه يف الضوء الالمع تنظر ترمجته ونس (4)
 . 1/440ذهب لت ااشذر، و 0/90تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (5)
 . 1/013تنظر نسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  (6)
 . 3/091تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  (7)
، والضوء الالمع  02ص  ، والذيل على رفع اإلصر 0/11األرشد تنظر ترمجته يف املقصد  (8)

 . 0/91 ، والسحب الوابلة 2/009 ، والدر املنضد 0/211



 (52) 

، وجاءت  إليها علم اخلط وخامتًة ، َوَضمَّ خمتصر ألفية ابن مالك ى  أ  
، أحدمها  شرحان هلذا املختصر لهو،  بيت 011فيما يزيد عن 

 . (1)، واآلخر يزيد عليه باألمثلة للعبارة
 . (2)شرح هايلع، وله  ب ى مقدمة خمتصرة كالتحفة الوردية

عالء الدين علي بن حممد السمرقندي الرومي احلنفي الشهري  ــ 10
، له منظومة يف الصرف َسمَّاها  (3)هى 911سنة ، املتوىف  بالقوشجي

 . «عنقود الزواهر يف َنْظِم اجلواهر»
، املتوىف يف حدود  عبد العزيز بن عبد الواحد اللَّْمِطيُّ املكناسيُّ اْلَمْيُموِنيُّ ــ 11

، ومنظومة  له ألفية يف النحو ضمنها ألفية ابن مالك ،، هى 991سنة 
 . (4)اشتملت على نيِّف وعشرين فنا

شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن عمر الشُّْغِرّي احلليب  ــ 19
 : (5)، له منظومتان حنويتان مها هى 991 ، املتوىف قريبا من سنة الشافعي

 . ى ملحة الوارد مبدح زين الشاهد أ 
 . ب ى نظم عوامل اجلرجاين

 ، هى 991وىف سنة ، املت يوسف بن أمحد بن داود العيين الشُّْغِرّي الشافعي ــ 11
                                  

 . 0/13، والسحب الوابلة  29ينظر الذيل على رفع اإلصر ص  (1)
 . 0/13، والسحب الوابلة  29ينظر الذيل على رفع اإلصر ص  (2)
 . 0/130، وهدية العارفني  2/0014تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف كشف الظنون  (3)
 ، وجذوة االقتباس 3/032 احلجال تنظر ترمجته ونسبة األلفية واملنظومة له يف درة (4)

 . 211ص  ، ونيل االبتهاج بتطريز الديباج 2/413
 . 2/011ترمجته ونسبة املنظومتني إليه يف الضوء الالمع  تنظر (5)

Commento [6غ.ع.  ح :]  جذوة
االقتباس في ذكر من حل 
من األعالم مدينة فاس ، 

ألحمد بن القاضي المكناسي 
، دار المنصور للطباعة 

 م  0114والوراقة ، الرباط 
بابا  نيل االبتهاج أحمد

هـ ،  0130التنبكتي ت 
أشرف على تحقيقه عبد 

الحميد عبد هللا الهرامة ، 
الناشر كلية الدعوة 

االسالمية ، طرابلس ، ليبيا 
 م   0191، الطبعة األولى 
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 . (1)، وله شرح هلذا النظم َنَظَم تصريف العزي
، من أعيان القرن  مجال الدين أبو احملاسن يوسف الواسطي الشافعي ــ 91

 . (2)نظما« ملحة اإلعراب»، اختصر  التاسع
شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الرمحن املالكي املعروف  ــ 90

 : ، له منظومتان مها (3)هى 911، واملتوىف سنة  باْلَخلُّوف
جامع األقوال يف صيغ »ى َنْظُم تصريف األمساء واألفعال َسمَّاه  أ 

 . «األفعال
 . ب ى َنْظُم مغين اللبيب البن هشام األنصاري

اهلل بن يوسف  فتح الدين حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مجال الدين عبد ــ 92
قواعد »نظم كتاب  بن هشام األنصاري ، من أعيان القرن التاسع ،

 . (4)جَلدِّ أبيه مجال الدين بن هشام األنصاري« اإلعراب
عبد اهلل بن أمحد بن علي بن أمحد باَمْخَرَمَة اْلِحْمَيِريِّ اْلَحْضَرِميِّ  ــ 93

 . (6)ألفيًة يف النحوله ،  (5)هى 113، املتوىف سنة  الشافعيِّ
،  صري الشافعيأبو النََّجا حممد بن خلف بن حممد بن حممد بن علي امل ــ 94

                                  
 . 2/102، وهدية العارفني  01/213تنظر ترمجته ونسبة املنظومة وشرحها إليه يف الضوء الالمع  (1)
 . 01/339تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  (2)
 . 0/230، واألعالم  2/022مع تنظر ترمجته ونسبة املنظومتني إليه يف الضوء الال (3)
 . 3/191سحب الوابلة اليف إليه  ةاملنظومنسبة ، و 9/019تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (4)
،  01/31، وشذرات الذهب  31، والنور السافر ص  1/9تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (5)

 .  2/112وإيضاح املكنون 
،  424ص  مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن:  يف كتابيه نسبها إليه عبد اهلل بن حممد احلبشي (6)

 . 391ص  ومصادر الفكر العريب اإلسالمي يف اليمن
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، له منظومتان  (1)هى 114، واملتوىف بعد سنة  هى 941املولود سنة 
 :  ، مها يف النحو والصرف

لباب »، َسمَّاُه  (2)ى َنْظُم مغين اللبيب البن هشام األنصاري أ 
 اهل ، (4)ألفني ومائيت بيت ، وهي أرجوزة تقارب أبياهتا (3)«املغين

يف مكتبة  ، وأخرى (5)كمتنسخة حمفوظة يف مكتبة عارف ح
 . (6)شهيد علي باشا يف إصطنبول

 .  (7)َنْظُم الشافية البن احلاجب ى   ب

أبو الفتوح عبد القادر بن إبراهيم بن سليمان احمللي الشافعي  حميي الدين ــ 91
شذور »، َنَظَم  (8)هى 111، واملتوىف سنة  املعروف بابن السفيه

 . البن هشام األنصاري« الذهب

                                  
، وينظر ما ُكتب يف حاشية كشف  3/091، و  00/043تنظر ترمجة يف الضوء الالمع  (1)

 .  «املعري»إىل « املصري»ويف بعض املراجع َتَصحََّفْت .  2/0114الظنون 
 . 2/0114، وكشف الظنون  00/044ينظر الضوء الالمع  (2)
 . 2/0114، وما ُكِتَب يف حاشية كشف الظنون  أ 0ل  ينظر لباب املغين (3)
 . 91ى  0ل  ينظر لباب املغين (4)
 . 210ينظر فهرس خمطوطات مكتبة عارف حكمت ص  (5)
 . 2/0114ينظر ما ُكِتَب يف حاشية كشف الظنون  (6)
 . 2/0122، وكشف الظنون  00/044الضوء الالمع  ينظر (7)
،  2/0131، وكشف الظنون  4/201تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  (8)

 . 0/119وهدية العارفني 
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، املتوىف بعد سنة  بقاء حممد بن علي بن خلف األمحدي الشافعيأبو ال ــ 90
البن هشام مبنظومة َسمَّاها « قواعد اإلعراب»، َنَظَم  (1)هى 111

 . «هبجة القواعد يف نظم القواعد»

احلافظ جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد  ــ 91
ات نظومدد من املع، له  (2)هى 100، املتوىف سنة  اخلضريي السيوطي

 : هي، و ةنحويال

 ، ألف بيتيف من حبر الرجز  ها، نظم (3)، وهي أْلِفيَُّتُه ى الفريدة أ  
املطالع السعيدة يف »َشْرٌح َسمَّاُه  اهيله ع، ول (4)ًاُطِبَعْت قدمي

 . (6)، ُطِبَع حمققا (5)«الفريدة شرح

، اختصرها نظما  بن مالكألفية ا:  ، أي الَوِفيَُّة يف خمتصر األْلِفيَّة ب ى
 . (8)خمطوطة يف مكتبة األسكوريال ، منها نسخة (7)بيتا 031يف 

                                  
،  2/224، وهدية العارفني  9/091تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف الضوء الالمع  (1)

 . 0/291واألعالم 
، وشذرات الذهب  0/331، وحسن احملاضرة  4/01ترمجته يف الضوء الالمع  تنظر (2)

 .  0/220 ، والكواكب السائرة 01/14
 . 0/011، وكشف الظنون  0/343ينظر حسن احملاضرة  (3)
 . 042ب النحوية املطبوعة ص ، وفهرست الكت 0/0193العربية ينظر معجم املطبوعات  (4)
 . 0/142، وهدية العارفني  0109و  2/0211ينظر كشف الظنون  (5)
 . 3/330ينظر املعجم الشامل للتراث العريب املطبوع  (6)
 .  2/2121، و  0/012، وكشف الظنون  0/343ينظر حسن احملاضرة  (7)
 . 1/210ينظر تاريخ األدب العريب  (8)
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التذكرة يف »، وهو َنْظٌم لكتابه  ج ى الُفْلُك املشحون يف أنواع الفنون
 . (2)حمفوظة يف مكتبة صامصون بتركيا ، له نسخة خطية (1)«العربية

 . (3)بيتا 021، اختصرها نظما يف  خمتصر ملحة اإلعراب د ى 
 . (4)بيتا 11منظومة مؤلفة من  ي، وه هى ى الشَّْهُد يف النحو

، وهي موشحة من حبر املنسرح ،  (5)اْلُمَوشََّحُة النحوية يف علم العربية و ى 
حممد بن  ومن هذه املنظومة نسخة خطية حمفوظة يف جامعة اإلمام

ملكتبة ، وأخرى يف خزانة جامع الزيتونة با (6)سعود اإلسالمية
 .  (8)، واثنتان يف دار الكتب املصرية (7)األمحدية بتونس

، واملتوىف  نور الدين علي بن احلسن الشافعي املقرئ الشهري بالسَّْنُهوِريِّ ــ 99
 يةيف قصيدة من حبر الطويل الم« اآلجرومية»َظَم ، َن (9)هى 103سنة 

، تقع يف واحد وعشرين  «ةة يف َنْظِم اآلُجرُّوِميَِّويََّعَلاْل»َسمَّاَها  (10)يرِوال
 : (11)، يقول يف مطلعها ومائيت بيت

                                  
 . 0/313 ينظر كشف الظنون (1)
 . 211ص  ينظر دليل خمطوطات السيوطي (2)
 . 2/0901، وكشف الظنون  0/343ينظر حسن احملاضرة  (3)
 . 2/0109، وكشف الظنون  0/343ينظر حسن احملاضرة  (4)
 . 2/0114، وكشف الظنون  0/343ينظر حسن احملاضرة  (5)
 . 213ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص  (6)
 . 320ص ( خزانة جامع الزيتونة)ينظر فهرس خمطوطات املكتبة األمحدية بتونس  (7)
 . 2/009الكتب املصرية  ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار (8)
 . 0/140تنظر ترمجته يف هدية العارفني  (9)
نون ، وكشف الظ ب 0ل  ينظر التحفة اْلَبِهيَّة يف شرح العلوية يف َنْظِم اآلجروِميَّة (10)

 . 0/140، وهدية العارفني  2/0119
 . ب 0ل  ينظر التحفة اْلَبِهيَّة يف شرح العلوية يف َنْظِم اآلجروِميَّة (11)
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 البدأُت ببسم اهلل يف النظم أوَّ   يقوُل عِلْي الرَّاِجيُّ عفًوا ُمَبجَّال    

التحفة اْلَبِهيَّة يف شرح العلوية يف َنْظِم »َسمَّاُه ا بشرح شرحه قدو 
، وأخرى يف  (2)لتونسية، له نسخة يف دار الكتب الوطنية ا (1)«اآلجروِميَّة

 . (3)مكتبة اإلسكوريال

، املتوىف سنة  برهان الدين إبراهيم بن حسن النَِّبيِسيُّ الشَّىْيىَشِريُّ ــ 91
، َنَظَم كافية ابن احلاجب وزاد عليها يف قصيدة تاِئيٍَّة من  (4)هى 101

 ، بيت 111، وتقع يف أكثر من  (5)«هناية البهجة»حبر الطويل َسمَّاَها 
، ودار الكتب  (6)مه املنظومة نسخة يف كل من جامعة اإلماوهلذ

، واملكتبة  (9)، ومكتبة درسدن بأملانيا (8)، ومكتبة هامبورج (7)املصرية
،  (10)ودار الكتب الظاهرية ، (4)، ومكتبة رامبور باهلند (4)الوطنية بباريس

                                  
، وكشف الظنون  ب 0ل  لتحفة اْلَبِهيَّة يف شرح العلوية يف َنْظِم اآلجروِميَّةينظر ا (1)

 . 0/140، وهدية العارفني  2/0119
 . 3/1س دار الكتب الوطنية بتونس ينظر فهر (2)
 . 1/422ينظر تاريخ األدب العريب  (3)
وقد .  0/31 ، واألعالم 01/19، وشذرات الذهب  0/001تنظر ترمجته يف الكواكب السائرة  (4)

  . «الشََّبْسَتِريِّ»و « النَّْقَشَبْنديِّ»يف بعض املراجع إىل « الشَّْيَشِريُّ» و« النَِّبيِسيُّ»ُصحَِّف لقبه 
 . 0/201، وكشف الظنون  01/19، وشذرات الذهب  0/001ينظر الكواكب السائرة  (5)
 . 291ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص  (6)
 . 2/012ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية  (7)
 . 1/011ينظر تاريخ األدب العريب  (8)
 . 1/320األدب العريب ينظر تاريخ  (9)
 . 141ص  ، النحو ينظر فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية (10)
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، ويف  (2)، ومكتبة شهيد علي بإصطنبول (1)ومكتبة عارف حكمت
 . (3)مكتبة متحف طوبقبوسراي نسختان

، ومن هذا الشرح نسخة حمفوظة يف مكتبة  (4)هذه تهوقد شرح قصيد
،  ، وأخرى حمفوظة يف مكتبة الفاتح بإصطنبول (5)شهيد علي بإصطنبول
، ويف دار الكتب املصرية  (6)قبوسراي أربع نسخويف مكتبة متحف طوب

 . (7)ثالث نسخ
مجال الدين حممد بن عمر بن مبارك بن عبد اهلل اْلِحْمَيِريِّ اْلَحْضَرِميِّ  ــ 11

 :  ، له منظومتان حنويتان مها (8)هى 131، واملتوىف سنة  الشهري ِبَبَحْرق
فتح الرءوف » ، مسَّاها بيتا 241أ  ى أرجوزة يف معاين احلروف تقع يف 
، منها  «من األمساء والظروف يف معاين احلروف وما يف معناها

على هذه  تعليو ه، ول (9)نسخة حمفوظة يف اجلامع الكبري بصنعاء
 .  (11)املنظومة حمققة طبعت، وقد  (10)األرجوزة

                                  
 . 210ص  ينظر فهرس خمطوطات مكتبة عارف حكمت (1)
 . 022ينظر فهرس خمطوطات مكتبة شهيد علي ص  (2)
 . 034 و 4/033 ينظر فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة متحف طوبقبوسراي (3)
 . 2/0191ينظر كشف الظنون  (4)
 . 022ينظر فهرس خمطوطات مكتبة شهيد علي ص  (5)
 . 031و  4/034 ينظر فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة متحف طوبقبوسراي (6)
 . 2/039ينظر فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية  (7)
  . 01/244، وشذرات الذهب  033، والنور السافر ص  9/213تنظر ترمجته يف الضوء الالمع  (8)
 . 421ينظر مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص  (9)
لتعليو عليها يف السنا الباهر بتكميل النور السافر أليب علي الشلي تنظر نسبة األرجوزة وا (10)

 . 0/300، واألعالم  أ 020ل  احلضرمي
 . 0ع  2، مج  لرمحن العمار ونشرها يف اجمللة اللغويةحققها الدكتور عبد ا (11)
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 . (1)، وله شرح هلذا املختصر ب ى اختصار ألفية ابن مالك
هى ، له  139سيين ، املتوىف بعد سنة إمساعيل بن حممد بن إمساعيل احل ــ 10

 .  (2)بيت 0411تقع يف  «لعروسا»منظومة حنوية مسَّاها 
، َنَظَم كافية  (3)هى 141، املتوىف سنة  مري مرتضى بن حممد الشريازي ــ 12

 . ابن احلاجب
برهان الدين إبراهيم بن ويل بن َنْصر ُخَجا بن حسني الذِّْكِريُّ املقدسيُّ  ــ 13

، َنَظَم  (4)هى 101، واملتوىف سنة  ، املعروف بابن ويل الغزيُّ احلنفيُّ
الدرر الربهاِنيَّة يف »، َوَسمَّاَها  املقدمة اآلجرومية مع زيادات لطيفة عليها

حممد بن سعود نسخة حمفوظة يف جامعة اإلمام  اهل،  «نظم اآلجروِميَّة
 . (5)اإلسالمية

،  ناسي املغريب املالكيعبد العزيز بن عبد الواحد بن حممد بن موسى املك ــ 14
غنية »، له منظومة يف النحو َسمَّاها  (6)هى 104املتوىف سنة 

 . (7)«حتفة األحباب»، وأخرى يف الصرف َسمَّاها  «اإلعراب
                                  

 . أ 020تنظر نسبة املختصر وشرحه يف السنا الباهر بتكميل النور السافر ل  (1)
 . 02/001أعيان الشيعة نظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف ت (2)
،  2/424، وهدية العارفني  2/0313سبة املنظومة إليه يف كشف الظنون تنظر ترمجته ون (3)

 . 02/200ومعجم املؤلفني 
 . 01/401، وشذرات الذهب  2/90تنظر ترمجته يف الكواكب السائرة  (4)
 . 13ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص  (5)
 . 01/410ذرات الذهب ، وش 2/001تنظر ترمجته يف الكواكب السائرة  (6)
، وكشف الظنون  01/411، وشذرات الذهب  2/001ينظر الكواكب السائرة  (7)

 . 2/0201 ، و 0/300
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، املعروف  زين الدين بن علي بن أمحد بن حممد العاملي اجلبعي الشيعي ــ 11
، وله عليها  ية، له منظومة حنو هى 100، واملتوىف سنة  بالشهيد الثاين

 . (1)شرح

، املتوىف  مجال الدين حسني بن علي بن عبد الرمحن اْلَحْصَكِفيُّ الشافعي ــ 10
مبنظومة َسمَّاها « التصريف العزي»، َنَظَم كتاب  (2)هى 110سنة 

 . «التعريف يف نظم التصريف»

، املتوىف يف حدود سنة  حيىي بن شرف بن عبد الوهاب الشافعي الشامي ــ 11
الدرة البهيَّة يف نظم »املقدمة اآلجرومية مبنظومة َسمَّاها  ، َنَظَم هى 112

 . (3)«اآلجروميَّة

 ، (4)هى 113، املتوىف سنة  عبد الوهاب بن أمحد بن علي التلمساين الشعراين ــ 19
 . (5)له خمتصر منظوم أللفية ابن مالك

، املتوىف  شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي األنصاري ــ 11
بيتا  201يف ، له أرجوزة َنَظَم فيها اآلجرومية  (6)هى 114سنة 

                                  
 . 0/319، وهدية العارفني  0/91 تنظر ترمجته ونسبة املنظومة والشرح إليه يف أمل اآلمل (1)
، وشذرات الذهب  2/043املنظومة إليه يف الكواكب السائرة تنظر ترمجته ونسبة  (2)

 . 0/309، وهدية العارفني  01/120
 . 2/131تنظر ترمجته ونسبة املنظومة إليه يف هدية العارفني  (3)
 . 3/010، والكواكب السائرة  01/144تنظر ترمجته يف شذرات الذهب  (4)
 . 0/040، وهدية العارفني  0/012ينظر كشف الظنون  (5)
 . 0/234، واألعالم  291تنظر ترمجته يف النور السافر ص  (6)
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شرح ، منه نسخة خطية حمفوظة يف مكتبة عارف  اهيلع، وله  (1)تقريبا
 . ويف آخره منت األرجوزة ،  (2)حكمت

، املتوىف  زين الدين عبد الرمحن بن حممد بن عبد السالم بن أمحد البتروين ــ 011
 . «التصريف العزي»يها كتاب ، له أرجوزة َنَظَم ف (3)هى 111سنة 

جنم الدين أبو املواهب حممد بن أمحد بن علي السكندري اْلَغْيِطّي املصري  ــ 010
« ملحة اإلعراب»، اختصر  (4)هى 190، املتوىف سنة  الشافعي

 . (5)«اللمحة يف اختصار امللحة»وَسمَّاه  نظما
، املتوىف  عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن عامر األخضري املغريب املالكي ــ 012

نسخة حمفوظة يف املكتبة له ،  ، َنَظَم املغين البن هشام (6)هى 193سنة 
 . (7)األمحدية بتونس

بدر الدين أبو الربكات حممد بن حممد بن حممد بن عبد اهلل بن بدر الغزي  ــ 013
 ةنحوينظومات الاملله  ، (8)هى 194، املتوىف سنة  العامري الشافعي

 : ةيلتالا
                                  

 . ب 31 ىب  30ل  ينظر نظم اآلجرومية البن حجر (1)
 . 214ينظر فهرس خمطوطات مكتبة عارف حكمت ص  (2)
، وشذرات الذهب  3/003إليه يف الكواكب السائرة  تنظر ترمجته ونسبة األرجوزة (3)

01/101 . 
 . 0/0، واألعالم  01/111، وشذرات الذهب  3/10تنظر ترمجته يف الكواكب السائرة  (4)
 . 2/212ينظر هدية العارفني  (5)
 . 1/091، ومعجم املؤلفني  3/330، واألعالم  0/140تنظر ترمجته يف هدية العارفني  (6)
 . 321ص (خزانة جامع الزيتونة)هرس خمطوطات املكتبة األمحدية ينظر ف (7)
 . 01/113، وشذرات الذهب  3/3تنظر ترمجة يف الكواكب السائرة  (8)
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البهجة »اه يف عشرة آالف بيت مسَّ (1)فية ابن مالكأللكبري ى شرٌح  أ
، له نسخة يف اخلزانة العامة  «ةاأللفّي ة حبجة اخلالصةالوفّي

 .  (3)، وأخرى يف املكتبة األمحدية (2)بالرباط
بيت تقريبا ، خلص فيه  4111يف  (4)أللفية ابن مالك صغريب ى شرح 
 . (6)سعود اإلسالمية حممد بن يف جامعة اإلمام ، له نسخة (5)الكبري

  . (8)«اللمحة يف اختصار امللحة»، َسمَّاه  (7)خمتصر ملحة اإلعرابج ى 
الدُّرََّة املضيََّة يف نظم »َسمَّاُه  ، (9)َنْظُم املقدمة اآلجرومية ى د

نسخة  ا، منه أبيات 001تبلغ ، وهو أرجوزة  «اآلجروميَّة
 . (10)ميةحممد بن سعود اإلسال اإلمامحمفوظة يف جامعة 

                                  
 .  0/013، وكشف الظنون  01/111، وشذرات الذهب  3/0ينظر الكواكب السائرة  (1)
 الثاين القسم،  الفتح برباط العامة اخلزانة يف ةينظر فهرس املخطوطات العربية احملفوظ (2)

0/331 . 
 . 293 ص( خزانة جامع الزيتونة)ينظر فهرس خمطوطات املكتبة األمحدية  (3)
 .  0/013 ، وكشف الظنون 01/111، وشذرات الذهب  3/0اكب السائرة ينظر الكو (4)
 : ب 2ل فقد قال يف شرحه الصغري  (5)
 جادا مرتضىىتىا نفيسا مسىشرح  ها فيما مضى  ىد شرحتىوكنت ق                

 تالب الىدررىن حبىره ويف اجىم ْلُت يف انتخىاب الدرر  ىوقىد ُسئ                
 واقفىصار مىتىنىه للىتويف اخ  ويف اهىتىصىار غىصنه للقاطن                  
 . 020ينظر فهرس خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص  (6)
 .  0/001، و  3/0ينظر الكواكب السائرة  (7)
 .  0/20 وقطف الثمر ينظر لطف السمر (8)
 .  3/0ينظر الكواكب السائرة  (9)
 . 10ينظر فهرست خمطوطات النحو والصرف يف جامعة اإلمام ص  (10)
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 شرف الدين حيىي بن نور الدين أيب اخلري بن موسى الَعْمِريِطيُّ الشافعيُّ ، ــ 014
 211يف أرجوزة تبلغ ، َنَظَم اآلجرومية  (1)هى 191املتوىف بعد سنة 

 .  (3)ا، ُطِبَعْت قدمي «الدرة الَبِهيَّة يف نظم اآلجروميَّة» اَسمَّاهو ، (2)بيتا

، املتوىف  ْشَخر اليمين الشافعيمجال الدين حممد بن أيب بكر اأَل ــ 011
 . (5)، له ألفية يف النحو (4)هى 110 سنة

املنظومات النحوية حىت هناية القرن فيه مع وبعد هذا العرض الذي ُج    
سة مخَنِجُد أن عدد العلماء الذين شاركوا يف النظم النحوي بلغ مائة و العاشر
منظومة يف النحو  031ثر من ، وَقدَُّموا ألبناء األمة اإلسالمية أك ءعلما

، ومن هذا َيَتَبيَُّن لنا مدى اجلهد الفائو الذي بذله هؤالء العلماء يف  (6)والصرف
ها تعلم ، وذلك بتيسري معرفة القواعد النحوية وتسهيل سبيل خدمة لغة القرآن

، وأجزل هلم  أحسن اجلزاءعن أبناء األمة ، فجزاهم اهلل  ألبناء األمة اإلسالمية
 . والعطاء ثوبةامل

                                  
 . 9/014، واألعالم  2/121تنظر ترمجته يف هدية العارفني  (1)
 . 30ص ( ضمن جمموع)  نظم اآلجروميةينظر الدرة البهية يف (2)
 . 11، وفهرست الكتب النحوية املطبوعة ص  2/0391ينظر معجم املطبوعات  (3)
 ، والبدر الطالع 01/023ات الذهب ، وشذر 341نور السافر ص التنظر ترمجته يف  (4)

2/040 . 
 . 01/023، وشذرات الذهب  341ينظر النور السافر ص  (5)
مد بن أمحد حملاجع اليت ترمجت رومات على وجه التحديد ألن املنظمل أقف على عدد امل (6)

كلٍّ ذكرت أن ل (هى 944بعد ) عمر بن يوسف اللخمي البسلقوينلو (هى 103)البالسي 
ثالثا ؛  لكل واحد منهما يف العدِّ يف العربية من غري حتديد ، وقد جعلُتمنظومات عدة  ماهمن

 .ألن هذا أقل اجلمع 
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 : أثر املنظومات يف تعليم النحو

يف مصحف النص القرآين أن ُجمع نشأت الدراسات اللغوية والنحوية بعد       
يف أواخر النصف األول من القرن األول اهلجري بدافع احلرص واحد وذلك 

، وبدافع حاجة الناس وخباصة غري العرب إليها حىت  على القرآن الكرمي ولغته
 . (1)كنوا من التعايش مع غريهم من العربيتم

ويف أواخر القرن الثاين اهلجري شهد املسلمون تطورا حضاريا كبريا منت معه 
، ظهر يف التدريس  العلوم اإلسالمية ومنها علم النحو الذي منا ُنُموًّا بارزا

ا واملناظرات العلمية واالهتمام بالتأليف واختاذ مراكز علمية جديدة كالكوفة مم
 . (2)نتج عنه نوٌع من التسابو العلمي الذي أخصب الفكر النحوي

من صوت وترتيب وداللة  (3)والنحو يف حقيقته صورٌة ِللُّغة جبميع ظواهرها      
، واللغُة العربيُة ى كما هو معروف ى غنيٌة وواسعٌة ومبنيٌة على  وشكل

؛  ا إىل مالحظة ذلك، فيحتاج املتكلم هب عالقات متداخلة ومتعددة االرتباطات
 صوُّرهمت ، وازداد من الصعوبة ئاشيأن يف تعلمه النحو تصوَّر بعض متعلمي لذا 
حينما ماتت السليقة اللغوية وأصبحت اللغة تؤخذ بالتلقني والتعليم ال  اهذ

النحو وإمنا للغة العربية  جلوهر اليس راجعاألمر هذا ، ولذا ف بالفطرة والطبيعة
، فهي مشكلة  تزال قائمة إىل يومنا هذا النحو التعليم كلة مش، وهلذا ف نفسها

 . ، ولذا فإن قضيَّة النحو وتعليمه هلا أمهية بالغة أساسية من مشكالت العربية

                                  
 . 01و  11ينظر تاريخ النحو العريب ص  (1)
 . 020ينظر تاريخ النحو العريب ص  (2)
 . 301 ص ة حتليلية، واملنظومة النحوية دراس 43ينظر تاريخ النحو العريب ص  (3)
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القضاء على هذه الصعوبة حرصا منهم تسهيل وقد حرص النحاة األوئل على 
عليمه وإما ، إما بت ، فقاموا جبهود كبرية يف نشر علمهم على اإلسالم ولغته

، مث بعد  ، وكانت لغة التأليف املنتشرة يف القرون األوىل هي النثر بالتأليف فيه
ذلك َفِطَن النحاة إىل أنه باإلمكان توظيَف نظِم الشعر وإيقاعاته يف صياغة 

؛ ألن  ، وتيسري حفظ قواعده بسرعة منظومات حنوية ُتسهم يف تسهيل َتَعلُِّمه
، فتوالت جهودهم يف  (1)سهل حفظا من النثرالشعر ى كما هو معروف ى أ

،  ، وكان القرن السادس وما بعده هو عصر انتشار املنظومات هذا اجملال
، واليت تتسم جبمع  (2)فربزت فيه املنظومات الطويلة اليت تبلغ ألف بيت أو أكثر

، بدليل أن  (3)َشَتات العلم الذي ُنظمت فيه إضافة إىل أصوله وكثري من فروعه
ن معٍط مل يدَِّع يف ألفيته أهنا فائقة غريها كما فعل ابن مالك والسيوطي اب

 .  ، وهذا يدل بوضوح على عدم وجود ألفية قبله (4)وغريمها

، وخباصة املزدوج  وقد اتسمت املنظومات الطويلة مبجيئها من حبر الرجز غالبا
وما ذاك إال ألن  ، ، وجميئها من حبور أخرى إذا كانت املنظومة غري طويلة (5)منه

حبر الرجز أوىف حبور الشعر نغما وأكثرها مطاوعة يف تفاعيله للزحافات 
،  ، باإلضافة إىل أن املشطور منه يسقط فيه االلتزام بقيد القافية والعلل

                                  
 . 04ص  ، والتعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته 210و  291ص  ينظر التعلم نفسيا وتربويا (1)
 . السابو ، وسرد املنظومات يف املبحث 402 ينظر الشعر التعليمي ضمن مقاالت منتخبة ص (2)
 . 411ينظر الشعر التعليمي ضمن مقاالت منتخبة ص  (3)
 . 0/02 ينظر حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل (4)
، والمية  بيت 111يستثىن من هذا منظومة هناية البهجة للشيشري اليت تقع يف أكثر من  (5)

 . بيتا 411اآلثاري اليت تقع يف 



 (66) 

،  وأصحاب املطوالت حباجة إىل هذا أكثر من أصحاب املنظومات القصرية
 . هبا مجُع َشَتات العلم أن تكون طويلة والسمة الغالبة يف املنظومات اليت ُقِصَد

ر املنظومات يف القرن السادس وكان من األسباب اليت ساعدت على انتشا
، فرأينا  بعده هو تيقن العلماء بأن النحو وسيلة للعلوم اإلسالمية ال غاية وما

، وهلذا سعوا عن طريو املنظومات إىل تيسري  العامل بالنحو عاملا بغريه من العلوم
؛ ألن النحو قد بلغ منتهاه فلم  عليم النحو مع قصد التجديد يف طريقة تعليمهت

،  ؛ فلهذا تنافس العلماء على التجديد يف طريقة تعليمه َيُعد هناك من جديد فيه
، يضاف إىل هذا أن النهج التعليمي الذي كان سائدا  فأكثروا من املنظومات

، فالغالب أن الدَّْرس  ارس نظامية؛ إذ مل يكن هناك مد (1)ساعد على انتشارها
؛ بدليل  النحوي كان يرتكز على احللقات اليت تعتمد على احلفظ واإللقاء

، مما يعين أن اهتمامهم  وجود كثري من العلماء الذين ليس هلم مؤلفات
، فالطباعة  (2)، كذلك مل يكن هناك وسائل تعليمية ونشاطهم كان التعليم ال غري

، ومن َثمَّ انتشر التعليم املعتمد على  الكتِب قليٌل ومكلِّف غري موجودة وَنْسُخ
، فمن حفظ منظومة فقد محل يف صدره كتابا حيتوي على كثري من  احلفظ

 . صنوف املعرفة

منوا عدديا ظهر يف كثرة النحاة الذين شاركوا  (3)وقد منا اجلهد يف النظم النحوي
وكذلك منا منوا نوعيا .    نهميف النظم النحوي ويف املنظومات اليت صدرت ع

،  ، فقد تناولت بعض املنظومات أبواب النحو فقط متثَّل يف تنوع موضوعاته
                                  

 . 219و  210ينظر املنظومة النحوية دراسة حتليلية ص  (1)
 . 30ص  نظر املنظومات التعليمية وخصائصهاي (2)
 . 020ى  001ينظر تعليم النحو العريب ص  (3)
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، وهذه  ، وبعضها اشتمل على االثنني معا وبعضها تناول أبواب الصرف فقط
،  ؛ نظرا لطول أبواب النحو والصرف وكثرة مسائلهما هي أطول املنظومات

،  ك بابا أو مسألة من مسائل النحو إال عرَضْت لهأيضا مل تكد املنظومات تتر
فات أصحاهبا من  استدركوا على بعض املنظومات مافوجتاوز الناظمون ذلك 

بالنظم املقدمات النحوية  تهماغيصإضافة إىل ،  أكملوا نقصهاوموضوعات 
 . كاملفصل والكافية وحنومها

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

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

ت كلها مل تكن موضوعة للتعليم وال كل ، ومن هنا نرى أن املنظوما املنظومة
، وكل هذا يدلنا على مدى التأثري الكبري  جهود الناظمني موجهة إليه
 . ، الذي ينعكس على إثراء الدرس النحوي للمنظومات يف التأليف النحوي

، فالناظمون مل يكتفوا بتقدمي  ومتثَّل النمو النوعي أيضا يف مستوياته املتعددة
، وإمنا جتاوزوا ذلك فقدموا  ة مقصورة غالبا على املبتدئنيمنظومات تعليمي

، بل إن من بني املنظومات ما ميكن أن ُيَعدَّ من  منظومات موجهة إىل املتقدمني
، وهكذا مل يعد النظم منطا تعليميا  قبيل البحوث اليت ختاطب املتخصصني

عة اللغوية معا ، ، بقدر ما أصبح مظهرا من مظاهر املقدرة العقلية والربا خالصا
إضافة إىل داللته على املقدرة الشعرية الفائقة للناظمني وعلى متكنهم من العلم 

 نظمهم بني مقدرهتم الفطرية ، فهم علماء شعراء مجعوا يف الذي نظموا فيه
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 أن حممَد (1)، ومما يدل على ذلك ما روي برعوا فيه من العلم وألوان املعرفة وما
عمل أبياتا على لسان ذمي يف إنكار ( هى 120)ين أيب بكر السكاكي بَنا

فَثَنى إحدى رجليه ووضعها ( هى 129)، فوقف عليها اإلمام ابن تيمية  القدر
 : ، أوهلا على األخرى وأجاب يف جملسه قبل أن يقوم مبائة وتسعة عشر بيتا

 ُمخاِصُم ربِّ العرِش باري اْلَبريَِّة  ُسؤاُلَك يا هذا سؤاُل ُمعاِنِد  

للمنظومات  وأعمال الناظمني تعطينا داللة واضحة على مدى التأثري الكبري      
، ومتثل ذلك  ، الذي ينعكس على إثراء الدرس النحوي يف التأليف النحوي

ى  (2)إضافة إىل ما سبو من جتاوز الناظمني خمتلف ضروب التأليف وصوره ى
لعلمية ألجيال كثرية من ، وتلبية احلاجة ا باشتغال عدد ضخم من املؤلفني هبا

، وظهور عدد كبري من املؤلفات املنثورة املعتمدة على عدد من  الدارسني
،  ، أو احلواشي على الشرح ، أو شرح شواهد الشرح ، إما بالشرح املنظومات

،  وختتلف هذه املؤلفات كثرة وقلة.    (3)، أو إعراب املنظومات أو التقريرات
،  (4)وكان أللفية ابن مالك النصيب األوفر يف ذلك،  فنجد أن أكثرها الشروح

شرحا وقد َمرَّ ذكرها يف  34وقد بلغت شروح أصحاب املنظومات ملنظوماهتم 
، كما بلغت املؤلفات املتعلقة باملنظومات واليت ذكرها احلاج  املبحث السابو

، وهذا يدل داللة واضحة على أثر  مؤلفا 11خليفة يف كتابه كشف الظنون 
، مع العلم بأن احلاج خليفة مل ُيحِص مجيع تلك  نظومات يف علم النحوامل

                                  
 . 0/010ينظر الدرر الكامنة  (1)
 . 01ينظر ص  (2)
 . 011ى  0/010ظر كشف الظنون ين (3)
 . 94، وينظر تعليل هذا يف ص  011ى  0/010ينظر كشف الظنون  (4)
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وهبذا ندرك مدى إسهام النحو املنظوم يف إحداث تغيري عددي .  املؤلفات
 . (1)ونوعي معا يف تعليم النحو

،  وقد أدرك العلماء األوائل وجود فرق جوهري بني النحو وتعليم النحو      
ى صعوبة النحو إىل تيسري تعليم النحو ال تيسري وهلذا جلئوا يف القضاء عل

، وقد رأينا يف العرض  اخترعوا املنظومات واملتون املنثورة املختصرةف،  النحو
؛ سعيا منهم إىل إفهام كتاب  اإلحصائي مدى عناية علماء العربية باملنظومات

ليم ، وقد ظهر التع ، وذلك بتيسري تعلُِّم قواعد النحو وتيسري حفظها اهلل
أما .   ، وطريقة ترتيب احملتوى احملتوى:  والتسهيل على املتعلمني من ناحتني

،  احملتوى فنالحظ أن معظم املنظومات النحوية اتسمت بالشمول واالختصار
فقد اختصرت القواعد النحوية خبُلوِّها من احلشو كالتعريفات وبعض األبواب 

، وهذا خيتصر على  النحو ومسائلههتم املتعلم مع مشوهلا ملعظم أبواب  اليت ال
، وخباصة أن القواعد النحوية متسمة بالطابع  املتعلِّم الوقت ويزيد يف استيعابه

التعليمي النابع من هنج النحو املعياري الذي يتسم بالتسلسل املنطقي وال يدع 
أما الترتيب فنالحظ أن .    ذهن املتعلِّم يتشتت بكثرة األحكام اليت يتعلمها

، إما العامل نفسه كما فعل ابن  ب الناظمني بىن منظومته على نظرية العاملأغل
، وإما املعموالت اليت هي أثر للعامل كما فعل ابن احلاجب وَمْن َنَظَم  مالك

؛ ملا فيها من ترابط  وهذه النظرية تعليمية مناسبة للفكر.  املفصل أو الكافية
على الترتيب الذهين وعلى التذكر  ، وهذا يساعد املتعلم املسائل يف األبواب

 . (2)أيضا

                                  
 . 00ينظر تعليم النحو العريب ص  (1)
 . 291و  291، والتعلم نفسيا وتربويا ص  201ينظر املنظومة النحوية ص  (2)
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وكان من مظاهر تيسري تعليم النحو أيضا أن املقدمات النحوية املنثورة اليت 
وضعت لتعليم املبتدئني واليت ُتَعدُّ مرحلة من املراحل اليت مر هبا تيسري النحو 

كتاب  ، مث ، ويأيت يف مقدمتها منت اآلجرومية لقيت عناية فائقة من الناظمني
 . البن هشام األنصاري قواعد اإلعراب

لقد كان اهلدف من أغلب املنظومات النحوية هو تيسري النحو وجعله قريبا من 
، وهلذا اختلفت املنظومات من جهة الطول والقصر تبعا  أذهان متعلميه

؛ ألن  ، فبعض املنظومات ُقصد هبا املبتدئون الختالف من كان مقصودا بنظمها
رى املعيارية واضحة نرى أهنا خمتصرة وغري طويلة ون، ف تعليم النحو اهلدف منها

؛ ألن اهلدف منها تيسري النحو  ، وبعضها ُقصد به من هو أعلى من املبتدئني فيها
رى فيها كثرة التفريعات نراها طويلة ون، ف جبعله قريبا من أذهان متعلميه

ا منظومات للمبتدئني حريصني ، ومن هنا رأينا الناظمني الذين ألَّفو والتقسيمات
، وقد ظهرت مسات هذه املناهج بارزة  مناهج التعليم يف منظوماهتماتباع على 

، وإن كانت مناهج التعليم موجودة فيها كلها ولكن بنسب  يف تلك املنظومات
 : اليت ظهرت يل تتمثل فيما يلي تماس، وهذه ال متفاوتة

األخطاء يف األداء ياريا فنبَّهت على عمالنحَو املنظومات النحوية  ِتَمقّدى  0
، واملراد هبا لغة املتعلم اليت ينتجها وهو  لغة املتعلم نفسه:  ، أي اللغوي

، ومن  (1)معرفة طريقة مواجهتها وكيفية تالفيها، وهذا من أجل  يتعلم
 : (2)أمثلة هذا قول ابن مالك يف باب النكرة واملعرفة

                                  
 . 10و  41و  22ص  قي وتعليم العربيةيبلتطة اغلعلم الينظر  (1)
 . 02ص  ينظر ألفية ابن مالك (2)
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 إذا تأتَّى أن جييَء اْلُمتَِّصْل ْلُمْنَفِصْل  ويف اختياٍر ال جييُء ا       
 : (1)وقوله يف باب الفاعل 

 زان نوُرُه الشجْر:  وشذَّ حنُو  خاف ربَُّه عمْر :  وشاع حنُو       
 : (2)وقول اآلثاري يف الميته يف باب اإلشارة 

 أوَّال َوُقْل جلمٍع عميٍم كيف ما شئَت   «ها»َوَنبِّْه هبا وامنْع مع الالم    
، فنجد أن الناظمني ة التربيأيضا جوانب من علم يف املنظومات ظهر  ى 2

،  اتبعوا بعض طرق التدريس اليت نادى هبا التربويون يف العصر احلديث
 . (3)وسيأيت احلديث عن هذا الحقا

ركَّزوا ، واهتمت املنظومات النحوية بدراسة اللهجات العربية القدمية  ى 3
،  الواسعة االنتشار هجةالل ي، وه ةالعام ةالفصيحة هجعلى دراسة الل

مثال ( هى 110)والسرمري ( هى 100)فنجد بعضهم كاحلريري 
؛ لعدم انتشار  «ما»ما عدا « ليس»يهمالن ذكر احلروف العاملة عمل 

 .  استعمال تلك احلروف بني عامة العرب
ما بني  اأن ينوعوا فيه ةالفصيحلهجة حرص الناظمون عند اختيارهم الو 

، حيث اهتم الناظمون  أسلوب كالمي مكتوب وأسلوب كالمي منطوق
، ومن أمثلة  إضافة إىل ذكر األحكام بذكر كثري من األمثلة يف منظوماهتم

 : (4)هذا قول احلريري
                                  

 . 23ينظر ألفية ابن مالك ص  (1)
 . 31ص  ينظر المية يف النحو لآلثاري (2)
 . 13ينظر ص  (3)
 . 10ص  ينظر ملحة اإلعراب (4)
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 يا عاُم بضمِّ امليِم:  فقيل  وقد ُأِجيَز الضَّمُّ يف الترخيِم         
 : (1)وقول ابن معٍط يف ألفيته 

 َجرًّا كإسحاَق ويأيت شرُحْه   وكلُّ ما مل ينصِرْف تفَتُحْه        
 : (2)وقول ابن مالك يف باب النائب عن الفاعل 

 ُوِصْل:  باآلخِر اْكِسْر يف ُمِضيٍّ كى  فَأوََّل الفعِل اْضُمَمْن واملتصْل       
 : (3)وقوله أيضا يف الباب نفسه 

 ُبوَع َفاْحُتِمْل:  عينا ، َوَضمٌّ جا كى  ثالثيٍّ ُأِعّل  واْكِسْر َأِو اْشِمْم فا        
 . واألمثلة على هذا كثرية جدا 
، وهذا ظاهر عند   النفَع العملي حملتوى املنظومةى راعى بعض الناظمني 4

،  الذين أرادوا أن تكون منظوماهتم تعليمية كاحلريري والقرطاجين
للغة من أشياء ال تصلح فنالحظ أهنم جتنبوا احلديث عما يف وصف ا

واأللف والالم ، كما « الذي»، مثل باب التنازع واإلخبار بى للتعليم
وهذا اجتاه منهم إىل إنشاء حنو آخر ُيعرف .  جتنبوا التعليل لألحكام

، فال  ، وهو خيتلف اختالفا جوهريا عن النحو العلمي بالنحو التعليمي
، بل يقتصرون على  وياجندهم يتناولون مجيع التراكيب املقبولة حن
، أي أهنم خيتارون الُبىن  التراكيب النحوية املالئمة للموقف الكالمي

 .انتقائيا ، وهلذا راعوا يف منظوماهتم أن يكون النحو فيها  النحوية الشائعة
                                  

 . 0/219 ينظر شرح ألفية ابن معٍط (1)
 . 23ن مالك ص ينظر ألفية اب (2)
 . 24ينظر ألفية ابن مالك ص  (3)
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، وراعوا يف  ى سعى الناظمون إىل تعليم النحو باستخدام وسيلة النظم 1
القائمة على التدريج من  لتفكري اإلنساينمنظوماهتم أن تتوافو مع طريقة ا

؛ ألن طريقة التعليم جيب أن تكون اجلزئيات إىل الكليات أو العكس 
، ومن هنا استخدم الناظمون يف منظوماهتم  منسجمة مع طريقة التفكري

بعض طرق التدريس اليت ُعرَِّفت يف عصرنا احلديث واليت تتفو مع 
 : مايلي، وهذه الطرق تشمل  طريقة التفكري

، وهي انتقال الفكر من احلقائو العامة إىل احلقيقة  طريقة االستنتاج 
، وُيمثِّل هذا األبياُت املقتصرة على  (1)، أو من الكل إىل اجلزء اجلزئية

، ومن أمثلة هذا قول  قاعدة فقط أو املشتملة على قاعدة ومثال هلا
 : (2)صاحلريري يف ملحة اإلعراب يف باب إعراب االسم املنقو

 رِّىها واجلعىٌة يف رفىساِكَن  والياُء يف القاضْي ويف اْلُمْسَتْشرْي        
 َلِقيُت القاضَي اْلُمهذَّبا:  حنُو ا  فتىُح الياُء إذا مىا ُنىِصَبىوُت       

 : (3)ومن أمثلة ذلك يف ألفية ابن مالك قوله يف باب املبتدأ 
 نا إال اتباع أمحداكما ل  وخرب احملصور قدِّْم أبدا      

؛ ألن  (4)وهذه الطريقة هي الشائعة يف أكثر املنظومات ومنها ألفية ابن مالك 
 . كتب النحو تتسم غالبا بتقدمي القاعدة العامة مث تتبعها باألمثلة اليت توضِّحها 

                                  
 . 011ص  ينظر دراسات يف املناهج واألساليب العامة (1)
 . 23ينظر ملحة اإلعراب ص  (2)
 . 01ينظر ألفية ابن مالك ص  (3)
، وأن ما  من أبياهتا استنتاجية% 11قرأ أحد الباحثني ألفية ابن مالك فوجد أن أكثر من است (4)

ينظر دراسة مقارنة بني االستنتاج كطريقة تعلم يف ألفية ابن .  استقرائية% 4يقارب من 
 . 00ص  مالك واملنظمات املتقدمة عند أوزوبل
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،  ومن طرق التعليم املستخدمة أيضا يف املنظومات الطريقة االستقرائية 
، ومن اخلاص  نتقل من اجلزئيات إىل القضايا الكليةوهي الطريقة اليت ت

، ومن  (1)إىل العام ، وُيمثِّلها األبياُت احملتوية على مثال يتبعها قاعدة
 : (2)األمثلة على هذا قول ابن مالك يف باب املبتدأ واخلرب

 ملتزٌم فيه تقدُُّم اْلخَبْر عندي درهٌم ويل َوَطْر  :  ُوىونىْح         
 : (3) باب التحذير واإلغراءوقوله يف 

 ُمَحذٌِّر مبا استتاُرُه َوَجْب  إياك والشَّرَّ وحنَوُه َنَصْب           
؛ إذ جند  على الطريقة االستقرائية اأيضا جند حمور ُجلِّ املنظومات مبني 

،  (4)لوصول إىل الكلياتسعيا لهذه املنظومات تتناول حبث اجلزئيات 
، فاجلملة  ية للمفردات وعالماهتا اإلعرابيةفهي تدرس الوظائف النحو

، كباب  االمسية مثال ال تدرس يف إطارها الكامل وإمنا تدرس جزئياهتا
، وإمنا  ، وكذلك اجلملة الفعلية ال ُتدرس يف إطارها الشامل املبتدأ واخلرب

، وباب  باب الفاعل ، وباب نائب الفاعل: ، مثل  ُتدرس جزئياهتا
، فاملركبات واألساليب إذن مل تتناول  اخل...  ال، وباب احل املفعول

؛ ملا فيها من  ، وهذه طريقة تعليمية مناسبة للفكر الدراسة إال جزئياهتا
، وهذا يساعد املتعلم على  ترابط بني األبواب ومسائل الباب الواحد

 . الترتيب الذهين وعلى التذكر أيضا
                                  

 . 0/241 ينظر التربية وطرق التدريس لصاحل عبد العزيز وزميله (1)
 . 01ينظر ألفية ابن مالك ص  (2)
 . 41ينظر ألفية ابن مالك ص  (3)
 . 201ينظر املنظومة النحوية ص  (4)
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نادى العلماء احملدثون باألخذ فاتباع الناظمني األوائل هلذه الطرق اليت  
هبا دليل على تقدمهم يف العلم بتجربتهم لوسائل ناجحة يف تقدمي العلوم 

 .إىل اآلن ، وال تزال االستفادة منها قائمة  وإفادهتم منها
قد ساعد تأليفها ؛ و ى تقتضي طبيعة االهتمام باملنظومة أن تكون حمفوظة 0

كثرة تكرارها للحفظ ل،  ها قليالجعل احتمال نسيان حمتواللتعليم على 
، يضاف إىل هذا أن بعض الناظمني حرص على أن تكون  أو التدريس

، وذلك باعتمادهم على اإلحالة إىل  منظومته حاضرة يف ذهن من يتعلمها
 : (1)، فمن األمثلة على هذا قول احلريري قواعد وأحكام سابقة

 كان وما انفكَّ الفىت ومل َيَزْل    َوَعْكُس إنَّ يا ُأَخيَّ يف الَعَمْل        
 : (2)وأخواهتا« إن»وقول ابن مالك يف باب  

 كأنَّ عكس ما لكان من َعَمْل  إلنَّ َأنَّ ليَت لكنَّ لعْل     
 : (3)وقول حازم القرطاجين يف منظومته 

 ، أحرٌف قد عدها الُعلَما أخباُرها َعْت  ىِد اْرَتَفىوالنَّاصباُت ألمساٍء ق 
 ُروٍف ُتوِرُث السََّأَماىمعىن ِلَكرِّ ُح فال  « إنَّ»اليت ُذِكَرْت يف باب  َيْهَو       

وهلذا فإن مآخذ التربويني على التدريج الطويل حملتوى املادة العلمية  
ذكروا أن فيه سلبيات ؛ ألهنم  املوجود يف الكتب النحوية ال ُيسلَُّم هلم

رفنا أن النسيان سيزول مع احلفظ ، وحنن ع أمهها نسيان املادة العلمية
 . والتكرار والتذكري بالقواعد السابقة

                                  
 . 41ينظر ملحة اإلعراب ص  (1)
 . 01ينظر ألفية ابن مالك ص  (2)
  . 210ينظر املنظومة النحوية حلازم ص  (3)
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، مث سعوا إىل  ى سعى الناظمون إىل تيسري علم النحو بوضعهم املنظومات 1
، وذلك  تيسري املنظومات جبعلها قريبة وحاضرة يف ذهن متعلمها

، مترابط  ، واضح األفكار بصياغتها بأسلوب سهل ، َجِليِّ العبارة
، فمن األمثلة  وهذا ظاهر لدى من صنَّف منظومته للمبتدئني، املواضيع 

( هى 190)وابن ُنَباَتة املصري ( هى 141)على هذا أن ابن الوردي 
نظم كل واحد ُأعجبا مبلحة اإلعراب فومها شاعران ُمَبرِّزان يف عصرمها 

 .  (1)امللحة نها أشطرا كثرية من أبياتمنهما قصيدة ضمَّ
مثلة أيضا على هذا أن حازم اْلَقْرَطاَجِنيُّ قد ألبس منظومَتُه رداًء ومن األ 

 : (3)، قال يف مقدمتها (2)أدِبيَّا مجيال زادت به مجااًل واكتسبت حسنا
 َماىَزَل الِقَسىلُه سعادُة َمْلٍك َأْج فامسْع لنظٍم بديٍع قد َهَدْت فكري          
 ِمْن حنِوَها ناسٌم للنَّْحِو قْد َنَسَما  ُمِطَرْت  حديقٍة ُتْبِهُج األحداَق َأْن        

 : (4)وأخواِتها« ِإنَّ»يف باب ومن الشواهد على هذا قوله  
 َثْدَي التََّشبُِّه باألفعاِل ما ُفِطَما  هلا أخٌت ُمِذ ارْتَضَعا « َأنَّ« »ِإنَّ»َفى

 وخري دليل على هذا أنه مل يستعمل يف أمثلته املثال املشهور عند 
، بل استعاض عنه بأمثلة ذاِت  «ضرب زيٌد عْمًرا»:  ، وهو النحويني

 : (5)، كقوله يف باب التعدي واللزوم معاٍن مجيلة
                                  

 ، وتنظر قصيدة ابن ُنَباَتة يف ديوانه 210ى  210تنظر قصيدة ابن الوردي يف ديوانه ص  (1)
 . 191ى  192 ص

 . 41ينظر إحتاف احلازم ص  (2)
  . 211ينظر املنظومة النحوية حلازم ص  (3)
 . 213ية حلازم ص ينظر املنظومة النحو (4)
 . 214ينظر املنظومة النحوية حلازم ص  (5)
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 سقاك اهللُ َصْوبَ َسمَا:  كما تقول    «سقى»منهُ ، ومنه  «كسا» «أعطى»فبابُ    
 : (1)وأخواِتها« كان»وقوله يف باب  

 ِلَماىٍص ُعىٍل ناقىْعى، كلُّ ِف أمساُؤها َتَفَعْت  ِد اْرىوالنَّاصباُت ألخباٍر ق   
 أمسى ، كقولك أضحى الزهُر مبتسما كمثِل كان وأضحى مث أصبح أو       
 : (2)وقوله يف باب عالمات اإلعراب 

 اوالواُو يف مخسِة األمساِء ترفُعَه
 ىعمٌرو أبوُه أو أخوُه أت:  تقوُل
 اىَبىها َوَصىولىٌة َهىاَم ذو ماٍل بوخ

 اكمثِل ما ترفُع اجلمَع الذي َسِلَم 
 افاْفَترَّ ُفوُه من السَّرَّاء واْبَتَسَم

 اَغاَر محوها منُه واْحَتَشَمى، َف َوْجىًدا
، وكأن حازم القرطاجين يف عدم استعماله يف هذه  إىل غري هذا من األمثلة 

ى جر قد حضر ما« َضَرَب زيٌد عمًرا»ر املنظومة مثال النحويني املشهو
( هى 201) َحَلَقِة أيب زيد األنصاري ألحد األعراب الذي وقف يف

:  ، فقال له ، فظن أبو زيد أنه جاء ليسأله عن مسألٍة يف النحو (3)مستميحا
 : فقال األعرايب على البديهة . أعرايب َعمَّا بدا لك َسْل يا

 َلْسُت للنَّْحِو ِجْئُتُكْم
 أنا ماِلْي َوالْمِرٍئ

 اِنِهَخلِّ زيدا ِلَش
 وَل عاشٍوىَواْسَتِمْع ق

 ، وال فيِه أْرَغُب ال 
 أَبَد الدَّهِر َيْضِرُب
 حيثما شاَء َيْذَهُب

 َشَجىاُه التَّىَطرُُّب َقْد
 (4)َفْهَو فيها ُيىَشىبِّىُب     َر َطىْفىَلىٌة   ىُه الدَّْهمَُّه            

                                  
 . 211ينظر املنظومة النحوية حلازم ص  (1)
 . 201ينظر املنظومة النحوية حلازم ص  (2)
  . 01ينظر أخبار النحويني البصريني ص  (3)
 . "طفل" 1/0110 ينظر الصحاح.  ناعمة:  ، أي جارية َطْفَلٌة:  ، يقال الناعمة:  الطَّْفَلة (4)
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جيع فجمال أسلوب املنظومات ووضوح عبارهتا عامل مهم يف تش 
، وهذا له دور كبري يف تعليم النحو  اإلقبال عليها ودراستها وحفظها

 . ، مما جيعلها وسيلة ناجحة تليب حاجات املتعلمني يف كل وقت ونشره
ى امتازت بعض املنظومات إضافة إىل اهتمامها بتيسري النحو وتعليمه  9

بعضها  ، فنجد يفأصَّلها املسلمون باالهتمام باجلوانب التربوية اليت 
، أو نصائح نابعة من خربة  توجيهات ُخُلِقيِّة ُمْنَبِثقة من التوجيه الديين

، ومن أمثلة ذلك ما ذكره احلريري يف ملحة اإلعراب  (1)الناظم يف احلياة
 : (2)حني قال

 َوُكلُّ َلْهٍو ُدْنَيِويٌّ ُموِبُو  َهَذا َعَلِويٌّ ُمْعِرُق  :  َتُقوُل         
 : (3)وقوله 

 اْلَهَوى ِلَتْسَلَما َأْسَباَب َوَعاِص    َواْقَتِبِس اْلِعْلَم ِلَكْي َما ُتْكَرَما        
 : (3)وقوله 

 َوَما َعَلْيَك َعْتُبُه َفُتْعَتَبا  َوال ُتَماِر َجاِهاًل َفَتْتَعَبا           
 : (4)وقوله 

 ىَنِفي ِم ٍدْقَنإال ِب ْعِبَوال َت   عنا  تزذذى َنُماْل َوْهَتَفال  ا َزْيُدَوَأْنَت َي      
 افعندما حيفظ طالب العلم وخباصة الناشئة املنظومة وُيردُِّدون توجيهاهت 

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

                                  
 . 03ص  ، وكشف النقاب 01ص  ينظر حتفة األحباب (1)
 . 10ينظر منت ملحة اإلعراب ص  (2)
 . 04ينظر منت ملحة اإلعراب ص  (3)
 . 320ص  ، وشرح ملحة اإلعراب للحريري 01ينظر منت ملحة اإلعراب ص  (4)
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ات النحوية جزء من تاريخ علم النحو ومنط من أمناط التأليف واملنظوم     
،  النحوي وحلقة من حلقاته ومرحلة من مراحله أثَّرت فيما بعدها من مؤلفات

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

، وهذا يدل على قوهتا  إىل أهنا ال تزال وسيلة من وسائل نقل العلم وتعليمه
، وسبب هذا أن النحو جزء من تراث األمة  ومقدرهتا على محل التراث النحوي

.  على احلفظ ةقائمال ةعياريعلى املالنحو العريب مع ارتكاز  املعتمد على احلفظ
، وهي عملية أساسية يف  على عملية احلفظيف املقام األول  متاقفاملنظومات قد 

ها يف عصر ابتداء وانتشار املنظومات ويف مجيع ُغ؛ وطريقة هلا ما يسوِّ العلم
 : (1)غات فيما يلي، وتتلخص هذه املسوِّ العصور

، فالدين اإلسالمي والثقافة العربية  احلاجة إليهأمهيته لقيام :  املسوغ األول
، وهلذا اعتمد  ة اليت اعتمدت على احلفظ والضبطقامت يف أساسها على الرواي

؛ حلفظ تارخيهم وتراثهم الفكري  املسلمون على أسلوب احلفظ واالستظهار
ف َر، فَع ، وقد بقي هذا األسلوب سائدا يف نقل املعلومات ونقله مشافهة

، ومما  التاريخ الرواة واحلفظة للتاريخ واألنساب والشعر واخلطب وغري ذلك
نضَّر اهلل امرًأ مسع منا : )  أمهية احلفظ يف نقل العلم قول الرسول يدل على 

 . (2)(شيئا فبلَّغه كما مسع ، فربَّ ُمبلِّغ أوعى من سامع 

                                  
ينظر دراسة مقارنة بني االستنتاج كطريقة تعلم يف ألفية ابن مالك واملنظمات املتقدمة عند  (1)

 . 01أوزوبل ص 
 . 1/34ام الترمذي يف سننه أخرجه اإلم (2)
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، فلقد كان  أن كثرة احلفظ أمر ُمْسَتْحَسٌن يف اجملتمع اإلسالمي: ين املسوغ الثا
رة املسلمون يتباهون مبقدار حفظهم، ومن أمثلة هؤالء أبو هري

، وأبو  (1)
ب فخر واعتزاز هلم ، قإىل درجة أن احلفظ صار ل،  وغريمها (2)بكر بن األنباري

فأصبحوا ُيلقَّبون باحلفَّاظ ، كاحلافظ الذهيب واحلافظ ابن كثري واحلافظ ابن 
، ولكن ينبغي أن د بقي شيء من هذه العادة إىل يومنا هذاحجر وغريهم، وق

 .فَظ املقترن بالفهم كما يأيت بيانه ندرك أهنم يقصدون باحلفظ احل

عملية  َذِبْن، ولذا ال ينبغي لنا أن َن وهذه املسوغات ال تزال قائمة إىل وقتنا هذا
؛ ألن عملية  احلفظ بدعوى مناهضتها لعملية اإلبداع من فهم وحتليل وغريمها

 ، وهذا ما أكده التربويون اْلُمْحدثون، فقد اإلبداع تقوم أساسا على احلفظ
، لكن ينبغي لنا  (3)ذكروا أن الدرجة األوىل من درجات اجملال املعريف هي احلفظ

 اجلمع بني احلفظ واالستنباط؛ ألن املتعلِّم إذا أمهل االستنباط مل تسرع إليه املعاين
، واجلمع بني احلفظ واالستنباط هي  (4)، وإذا أمهل احلفظ مل َتْعَلو املعاين بقلبه

يتجاوز  ال ، فلقد كان  يها معلم البشرية األول الطريقة اليت درج عل
 . (5)عشر آيات حىت َيْعَلُموا ما فيها من العلم والعمل تعليم الصحابة 

، وإمنا الغاية  ، بل هو وسيلة وهذا ال يعين أن احلفظ عند املسلمني كان غاية
أن اعلم : ) (6)(هى 0101) ، يقول احلاج خليفة عندهم هو الفهم واالستنباط

                                  
 . 0/11ينظر صحيح البخاري  (1)
 . 013ص  ينظر طبقات النحويني واللغويني (2)
 . 000ص  ينظر أساسيات املناهج للدكتور حممد املكاوي (3)
 . 3/21 ينظر رسالة اجلاحظ يف اْلُمعلِّمني املطبوع ضمن رسائل اجلاحظ (4)
 . 0/101 ينظر مسند اإلمام أمحد (5)
 . 0/44ينظر كشف الظنون  (6)
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من كان عنايته باحلفظ أكثر من عنايته إىل حتصيل اْلَمَلكة ال حيصل على طائل 
، ولذلك ترى من حصَّل احلفظ ال ُيحِسن شيئا من  من َمَلكة التصرف يف العلم

، وَمْن ظنَّ أنه املقصود  ، وجتد َمَلَكَتُه قاصرًة يف علمه إن فاوض أو ناظر الفن
إمنا املقصود هو َمَلَكة االستخراج واالستنباط ، و من امللكة العلمية فقد أخطأ

،  وسرعة االنتقال من الدوالِّ إىل املدلوالت ومن الالزم إىل امللزوم وبالعكس
، بل  ، وهذا ال يتم مبجرد احلفظ فإن انضم إليها ملكة االستحضار فنعم املطلوب

 ( .، وهو راجع إىل جودة قوة احلافظة وضعفها احلفظ من أسباب االستحضار

وأيضا مما يدل على أن الغاية لدى واضعي املنظومات ودارسيها مل تكن احلفظ 
عن ألفية ابن ( هى 141)ابن الوردي  ، بل احلفظ مع الفهم قوُل وحده
 : (1)مالك

 وغائبا عن حفظها وفهمها  ِن مالِك  ىيا عائًبا ألفيَّىَة اْب

 ْر يف ُظْلِمهافال َتُج ًةكثري    ا قد َحَوْت فضائال راهَأَما ت            

 (2)برابٍع وخامٍس ِمِن امسها  واْزُجْر ملن جادل َمْن حيفظها             

، ومما يدل على  واملنظومات وسيلة ناجحة من وسائل التعليم ونقل العلم      
ها على محل التراث النحوي ، ومل تكن مجيع املنظومات على مستوى قوهتا مقدرُت

، إذ وجدنا بعض املنظومات ضعيفا رواجها ومقتصرا  الثباتواحد يف القوة و
،  ، وبعضها كبريا رواجها ، وانتشارها جتاوز قرونا كثرية على زمن قصري

سبعني  إذ جتاوزت ؛كثرية  ال ترتبط بكتاب آخراليت ستقلة املفاملنظومات 
                                  

 . 2/230ينظر نفح الطيب  (1)
 . اسكت:  ، أي «صه»، واحلرف الرابع واخلامس منها هو  «اخلالصة»اسم ألفية ابن مالك  (2)
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سواء ، إال أنه مل يلو منها ازدهارا ورواجا كبريا بني طلبة العلم  (1)منظومة
،  ، وألفية ابن مالك ملحة اإلعراب للحريري: أو املتقدمني إال اثنتان  نيالناشئ

فقد رأينا كثريا من الناشئة عند ابتداء طلبهم للعلم حيفظوهنما أو حيفظون 
، وقلما جند عاملا من علمائنا إال وقد حفظ وَدَرَس إما ألفية ابن مالك  (2)إحدامها

ما ا هلشرحؤلفون ا اْلُمعلِّمني والعلماء ُيَدرِّسوهنما وي، كما رأين أو ملحة اإلعراب
، وال يزال هذا االزدهار والرواج إىل عصرنا احلاضر  حدامهاإل امعا أو شرح

، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن اهتمام العلماء  وخباصة يف ألفية ابن مالك
ني املنظومات املوضوعة للمبتدئ: يكون منصبا على نوعني من املنظومات 

، واملنظومات املناسبة للناشئة وللمتقدمني معا  واملشتملة على كثري من األبواب
؛ ألن الفائدة من احلفظ والتعليم  واملشتملة على أبواب النحو كلها أو معظمها

سبب عدم انتشار املنظومات أن ، وهبذا نعرف  يتحقو إال بأحد هذين النوعني ال
إذ ال ُيحقِّو حفُظها ودراسُتها فائدة كبرية ؛  عدم وفائها باملطلوبهو  الصغرية

، وقد تبني لنا من العرض اإلحصائي كثرة املنظومات  بسبب قلة قيمتها العلمية
  . الصغرية اليت ال تبلغ مائيت بيت

                                  
عمر لو (هى 103)مد بن أمحد البالسي حملومات ألنه ُذكر أن نظمل أقف على حتديد عدد امل (1)

كلٍّ ل عربية من غري حتديد ، وقد جعلُتعدة أراجيز يف ال (هى 944بعد )البسلقوين اللخمي 
 .ثالثا ؛ ألن هذا أقل اجلمع  واحد منهما يف العدِّ

ينظر مثال للعلماء الذي حفظوا ملحة اإلعراب ورَوْوها يف سند رواية الشيخ حممد اهلرري هلا  (2)
وذكر الدكتور حممود الطناحي أنه يف رحلته إىل .  02ص  الذي ذكره يف كتابه نزهة األلباب

. « ملحة اإلعراب»هى رأى الصبيان يف اجلامع الكبري بصنعاء يدرسون  0314اليمن عام 
كثر من أن أأما من حفظ ألفية ابن مالك فهم .    109 ينظر أرجوزة قدمية يف النحو ص

 .حتيط هبم هذه احلاشية 
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؛  كذلك مل تلو املنظومات الطويلة جدا اليت تتجاوز ألفي بيت انتشارا ورواجا
، والتيسري ال يتحقو  حو وتيسري تعليمهألن اهلدف من املنظومات هو تقييد الن

 . ؛ ملشقة حفظها وتعليمها باملنظومة الطويلة

أما املنظومات املعتمدة على غريها كاليت ُنظم فيها كتاب منثور كمنظومة حممد 
فاالهتمام  (هى 141)، ومنظومة َطْيَبْرس اْلُجْنِدّي  (هى 141)اإلسعردي 

 . قيمتها فُيسقط االهتمام هبابالكتاب الذي اعتمدت عليه ُيضعف من 

وقد اتضح يل من البحث أن أسباب رواج ملحة اإلعراب هي صغر  ــ 010
، إذ اكتفى احلريري فيها باألسس النحوية  حجمها ، فهي موضوعة للمبتدئني

، فقد أمهل ذكَر بعض األبواب اليت ال حاجة  العامة مراعاة ملستوى الدارسني
،  ، وباب االختصاص ة املشبهة باسم الفاعلإعمال الصف:  ، مثل للمبتدئني فيها

كذلك خلت .   وباب اإلخبار بالذي واأللف والالم وباب احلكاية وغريها
من التفصيالت اليت ال حاجة هلا لدى كثري من متعلمي النحو « ملحة اإلعراب»

، وكذلك خلت من ذكر اخلالفات النحوية اليت ُتَشتُِّت جمهود  وخباصة املبتدئون
، وكذلك أغفلت األحكام النحوية املتعلقة بلهجات  لِِّم وترهو اْلُمَتَعلَِّماْلُمَع

عند « ليس»َعَمَل « الت» و« ال»و « ِإْن»، مثل إعمال  بعض القبائل العربية
بأسلوب « ملحة اإلعراب»، ويضاف إىل هذا أن احلريري قد َنَظَم  بعض القبائل

ا سهلة إضافة إىل ُحْسِن النَّْظِم ، فكلمات املنظومة واضحة وعباراهت أديب مجيل
، ومما زاد يف مجاهلا وعذوبتها أن احلريري َضمََّنَها شيئا من التوجيه  وجودته

، َوَضمََّنَها أيضا شيئا من النصائح النابعة من  اخُلُلِقيِّ امُلْنَبِثو من التوجيه الديين
مما جيعل نغمها  ، يضاف إىل هذا أهنا ُنظمت على حبر واحد (1)خربته يف احلياة

                                  
 . 19سبو يف ص  وينظر ما،  12و  01ينظر كتاب منحة األلباب ص  (1)
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، فتكون خفيفة على  املوسيقي منسجما ، ووزهنا منقادا يف نسو واحد
؛ لذا رأينا املنظومات املصوغة على حبر ثقيل  (1)السمع سهلة احلفظ

َبِرّي كمنظومة  َجْع َظَمَها من إبراهيم اْل شعبان ومنظومة ، الكامل حبر اليت َن
، كل هذا ساعد  هلا االنتشار الطويل مل يكتبحبر اآلثاري اليت نظمها من 

، وفعال كانت هي  وتعلمها وحفظها« ملحة اإلعراب» رعلى ازدها
البداية املضيئة لكثري من العلماء الذين حفظوها وتعلموها يف بداية حياهتم 

 . العلمية

كما اتضح يل من الدراسة أن أسباب رواج ألفية ابن مالك هي نظُمها       
، وبناء حمورها  ، وهو حبر الرجز ف على السمععلى حبر واحد َسْهل خفي

، إضافة إىل ترابط مسائلها وأبواهبا بسبب  على نظرية العامل املناسبة للفكر
، يضاف إىل هذا استيعاهبا ملعظم مسائل النحو  الدقة يف ترتيبها وتقسيمها

، وهذا ما  ، فهي ذات قيمة علمية قوية (2)والصرف مع صغر حجمها
، كذلك افتقدت منظومُة اليشكري والكافية  (3)ابن معط افتقدته ألفية

من أسباب انتشار كان أيضا   .  الشافية البن مالك وغريمها صغَر احلجم
 ، كتضمني آية قرآنية أو شيء من ألفية ابن مالك وجود التضمني فيها

                                  
 . 201ينظر كتاب املنظومة النحوية ص  (1)
، فقد أضرب عن ذكر  ال ُيْنَكر أن ابن مالك مل يورد مجيع مسائل النحو والصرف يف ألفيته (2)

اآلثاري ينتقد ابن مالك شعبان ، وهذا ما جعل  يضا حصر بعضها، وأمهل أ بعض املسائل
 ينظر اهلداية يف شرح الكفاية.  ذلكفيها متداركا « كفاية الغالم»ويصنف ألفيته 

 . أ 04ل  0ج 
 . 0/02 ، وحاشية اخلضري 2/232ينظر نفح الطيب  (3)
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، مما مينح متعلِّمها حصيلة لغوية تكون ذات أثر يف ممارسته اللغوية  (1)الشعر
؛ ألن األساس يف تعلم اللغة هو مساع كالم الفصحاء مث ممارسته ،  لنحويةوا

وسبيل املتعلِّم إىل هذا ى بعد أن ذهب َمْن يتحدث الفصحى باستمرار ى هو 
حفظ النصوص الفصيحة اجليدة سواء كانت نثرا أم شعرا ، حىت يتنزَّل اْلُمتعلِّم 

َن العبارة منهم ؛ لتتكون لديه لكثرة حفظه لكالمهم منزلة َمْن نشأ بينهم وُلقِّ
اْلَمَلَكة القادرة على حماكاة هذه النصوص والنسج على منواهلا ، وهذا ما نادى 

، على أنه  (3)وأيََّدُه علماء اللغة اْلُمْحَدثون (2)(هى 919)به العالمة ابن خلدون 
دي وإن كانت النصوص املضمََّنة يف أي منظومة ليست نصوصا كثرية إال أهنا تؤ

، إضافة إىل أهنا تدفع إىل تعلم هذه املنظومات وحفظها  جزءا من هذا الغرض
،  سيكون يف الغالب حافظا للشيء اْلُمضمَّن َمْن يتعلمها ؛ ألن (4)بيسر وثبات

، وإن  ويضاف إىل هذا وضوح عباراهتا وسهولة ألفاظها.   مما يسهِّل عليه فهمها
                                  

 : 01من األمثلة على هذا قول ابن مالك يف باب املوصول ص  (1)
 كأنَت قاٍض بعد أمٍر ِمْن َقَضى  كذاك َحْذُف ما بَوْصٍف ُخِفَضا  

 : 21وقوله يف باب املفعول ألجله ص  
 َوَأْنَشُدوا« َأْل»والعكُس يف مصحوِب  ُد  رَّىحبها اْلُمَجىلَّ أن يصَوَق                
 داِءىولو تىواَلىْت ُزَمىُر األعى   عن اهليجاِء   ْبَنىُد اْلُجىُعال َأْق               
 : 42 وقوله عند بيانه حكَم ترادف عطف البيان مع البدل ص 

 وليَس أن ُيْبَدَل باملرضيِّ  وحنِو ِبْشٍر تابِع اْلَبْكِريِّ  
 . 0299و  0291و  0291و  3/0219ظر مقدمة ابن خلدون ين (2)
 . 20ص  ينظر اْلَمَلَكة اللسانية يف نظر ابن خلدون (3)
 . 291، والتعلم نفسيا وتربويا ص  011ينظر تعليم النحو ص  (4)
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 (1)، والوضوح والسهولة أي التضمني،  كانت ألفية ابن معط تتفوق يف هذين
إال أهنا تفتقد ى كما سبو ى احتاد النغم ، وانسجام الوزن ، والترتيب 

 . الفكري
وقد ظهر يل من البحث قيام ثالثة عوامل قوية خارجية لربوز ألفية ابن       
 :  مالك

،  للغة، فهو إمام ُمحقِّو يف النحو وا شهرة ابن مالك ومكانته العلمية:  هاىأول
 .  وهذا بدوره جيلب الشهرة لكتبه

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

إياها بعد متكنهم منها مما أوجد العدد الكثري من املهتمني هبا تعلما 
، فقد رأينا بعض شروحها ُألِّف بطلب من  شروح هلاوتعليما وتأليَف 

 . (2)(هى 141)، مثل شرح املرادي هلا  بعض الطالب
ى وقد يكون هو األقوى ى عدم وجود منظومة منافسة أللفية ابن : وثالثها 

؛ أما ألفية ابن معط فال جند فيها ى كما سبو ى احتاد النغم ،  مالك
قلة من قام بتدريسها ، إضافة إىل  وانسجام الوزن ، والترتيب الفكري

، ومل يظهر منظومة منافسة أللفية ابن مالك إال  مما أسقط االهتمام هبا
، على  (هى 929)، وهي ألفية اآلثاري  يف ابتداء القرن التاسع

، فوجود  الرغم من خلوِّها من ميزات اشتملت عليها ألفية ابن مالك
ع ألفية قرن ونصف بني ألفية اآلثاري وألفية ابن مالك لن يشج

                                  
 . 40ى  31 ص (قسم الدراسة)، والفصول اخلمسون  2/232ينظر نفح الطيب  (1)
 . 0/1 ينظر توضيح املقاصد (2)
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؛ ألن ألفية ابن مالك يف ظرف قرن  اآلثاري على االنتشار والشهرة
ونصف قد راجت وانتشرت يف البالد وَعمَّت بني الطالب وخباصة 

، وهذا األمر ينطبو ى  مع كثرة شروحها املشتهرة بني طالب العلم
 . بل هو أشد ى على األلفيات اليت جاءت بعد ألفية اآلثاري

تمعة نقف على العوامل اليت أكسبت ألفية ابن مالك الشهرة فبهذه األسباب جم
، وهذا يدل بوضوح على مدى جناح  وجعلتها منتشرة بني الطالب وذائعة الصيت

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

ر إال أنه ال يصح واملنظومات مبنية على األوزان الشعرية فلها أحكام الشع      
مقارنة املنظومات العلمية من جهة اجلودة واحلسن واجلمال الفين بالشعر الذي 

، كاملدح والفخر والنسيب وغريها من  يتناول أغراضا شىت َطَرَقَها الشعراء
، وذلك ألن الشعر يصدر عن نظرة عاطفية تعتمد على إحساس  أغراض الشعر

، أما النظم  تشبيه لترتكز على تأثري عاطفي مباشر، وتعبُِّر يف إطار من ال َجيَّاش
، وما  فيعتمد على النظر العقلي الذي ُيقرِّب من موضوعية التناول واحلكم

، وهلذا جيب أال ُنْغِفل  تفرضه هذه املوضوعية من جترد من املؤثرات اخلارجية
قيمة  إىل أهنا ليس هلا (1)القيمة العلمية للمنظومات حىت لو ذهب بعض األدباء

، وإمنا قيمتها يف العصور اليت ال حظ هلا  ، وخباصة يف العصور املتحضرة أدبية
، واليت ال تنتشر فيها الكتابة وال يسهل فيها تسجيل العلم  من العلم واحلضارة

؛ ألننا كما ذكرنا  ؛ ألنه أيسر حفظا من النثر ، ففيها تظهر فائدة النظم وتدوينه
، وقيمة املنظومات تكمن يف  التعليمي والشعر األديب ال تصح املقارنة بني الشعر

                                  
 . 2/220 ألربعاءينظر حديث ا.  الدكتور طه حسنيمثل  (1)
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،  قيمتها العلمية املتمثلة يف تنويعها حركة التأليف وإثرائها للمكتبة العربية
، وال ينبغي أن ننظر إىل الشعر التعليمي على أنه فقط  وتنشيطها للحركة العلمية

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

من هنا رأينا أن املنظومات ى مبا اجتمع فيها من أسباب ووسائل ناجحة لنقل 
العلم وتقدميه لطالبه ى قامت يف العصور السابقة بدور كبري يف اجملال العلمي 

، فبقاء دورها واستمراره   اآلن باقيا وإن كان أقل مما سبووال يزال دورها إىل
نا أن حنافظ على هذه الوسيلة در ب؛ ولذا جي زمنا طويال دليل على قوهتا وثباهتا

، كأن جنعل املنظومة نشيدا ُنوِصُل به املعلومات إىل  (1)ونسعى إىل تطويرها
،  ، وهذا ليس صعبا الطفل بأسلوب مناسب لُعُمِره وشيِّو وُمحبَّب إىل نفسه

فلقد ُعمل بشيء منه يف رياٍض لألطفال يف بعض البالد العربية والقى جناحا 
، كما ميكننا االستفادة من الوسائل احلديثة وذلك بأن ُتسجَّل هذه  كبريا

 . األناشيد على أشرطة مسموعة أو مرئية فُيستفاد منها على نطاق واسع

غين  اه، فكثري من لالستفادة من املنظوماتأيضا باإلمكان تسخري احلاسب اآليل 
، َفُنغذِّي احلاسب اآليل باملنظومات فيعطينا ما نريد كلما  باملادة العلمية واللفظية

، كأن يقوم بتقومي العبارات وتصحيح ضبط الكلمات مستعينا  طلبنا منه ذلك
يل اآلن ، فبإمكان احلاسب اآل ، وقد ُطبِّو مثل هذا يف علم الفرائض باملنظومات

عن طريو برنامج الفرائض قسمة التركة بكل يسر وسهولة وبسرعة متناهية وال 
 . حيتاج لشيء إال إلدخال املسألة الَفَرِضّية فقط

                                  
 . 30ينظر املنظومات التعليمية وخصائصها ص  (1)
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 فهرس املراجع
 
، للدكتور حممد مصطفى  اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري ــ 0

 . م 0111،  ثالثة، الطبعة ال ، طباعة ونشر دار املعارف املصرية هدارة
، مطابع دار  ، تأليف بنيونس الزاكي حتاف احلازم بشرح منظومة حازمإ ــ 2

،  ، نشر مطابع العاصمة هى 0404، الطبعة األوىل  ، الرياض طيبة
 .  الرياض

، أليب سعيد  أخبار النحويني البصريني ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض ــ 3
،  ، دار النصر للطباعة ا، حتقيو الدكتور حممد إبراهيم البن السريايف
 . هى 0411، الطبعة األوىل  القاهرة

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

 .هى  0413حممود شاكر ، مطبعة املدين ، القاهرة ، 
حممد أشرف املكاوي ، مطابع احلميضي ، نشر  أساسيات املناهج للدكتور ــ 1

 .هى  0420دار النشر الدويل ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 
اجمليد  ، لعبد الباقي بن عبد إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني ــ 0

،  ، الطبعة األوىل ، الرياض ، حتقيو الدكتور عبد اجمليد دياب اليماين
،  فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، نشر مركز امللك  هى 0410
 . الرياض

، حتقيو الدكتور عبد  ، جلالل الدين السيوطي األشباه والنظائر يف النحو ــ 1
 . هى 0410،  ، الطبعة األوىل ، بريوت ، مؤسسة الرسالة العال سامل مكرم
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،  ، الطبعة الثامنة ، بريوت ، دار العلم للماليني ، للزركلي األعالم ــ 9
 . م 0191

يان الشيعة ، تأليف السيد حمسن األمني احلسيين العاملي ، مطبعة ابن أع ــ 1
 .هى  0319زيدون بدمشو ، الطبعة األوىل ، 

اهلل بن مالك ، دار  ، حملمد بن عبد ألفية ابن مالك يف النحو والصرف ــ 01
 . هى 0411،  ، الطبعة األوىل ، بريوت الكتب العلمية

، حتقيو السيد أمحد  العاملي ، للشيخ حممد بن احلسن احلر أمل اآلمل ــ 00
،  ، النجف ، مطبعة اآلداب ، بغداد ، نشر مكتبة األندلس احلسيين

 . هى 0391،  الطبعة األوىل
،  ، لإلمام احلافظ أمحد بن حجر العسقالين يف التاريخ نباء الغمر بأنباء العمرإ ــ 02

نشر جلنة  ، هى 0312ى  0391، القاهرة  حتقيو الدكتور حسن حبشي
التراث اإلسالمي باجمللس األعلى للشئون اإلسالمية جبمهورية إحياء 

 .العربية  مصر
،  ، جلمال الدين علي بن يوسف القفطي إنباه الرواة على أنباه النحاة ــ 03

،  ، طباعة ونشر دار الفكر العريب حتقيو حممد أيب الفضل إبراهيم
 . هى 0410،  ، الطبعة األوىل القاهرة

،  على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونإيضاح املكنون ىف الذيل  ــ 04
 . هى 0412، بريوت  ، دار الفكر إلمساعيل باشا بن حممد أمني البغدادي

 ، أليب بكر كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل ــ 01
 ، هى 0310،  ، دمشو الرمحن رمضان ، حتقيو حميي الدين عبد األنباري

 . نشر جممع اللغة العربية بدمشو
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، حتقيو الدكتور أمحد أبو ملحم  الدمشقي ، البن كثري البداية والنهاية ــ 00
 . هى 0419،  ، الطبعة األوىل ، القاهرة ، دار الريان للتراث نيوآخر

، مطبعة  ، حملمد الشوكاين مبحاسن من بعد القرن السابع البدر الطالع ــ 01
 . هى 0349،  ، الطبعة األوىل ، مصر السعادة

يف نظم ما جلَّ من التصريف ، لعبد الرمحن بن علي  البسط والتعريف ــ 09
: ، نسخة خطية حمفوظة يف مركز امللك فيصل حتت رقم  املكودي

01231 . 
، حتقيو  ، جلالل الدين السيوطي بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ــ 01

، الطبعة  ، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه حممد أيب الفضل إبراهيم
 . هى 0394،  األوىل

،  ، حملمد بن يعقوب الفريوزابادي البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ــ 21
، منشورات  هى 0411، الطبعة األوىل  ، الكويت حتقيو حممد املصري

 . مركز املخطوطات والتراث يف مجعية إحياء التراث اإلسالمي بالكويت
شرحه ،  ، حملمود شكري األلوسي بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ــ 20

، الطبعة  ، بريوت ، دار الكتب العلمية وصححه حممد هبجة األثري
 . الثانية

، دار  ، ترمجة جمموعة من األساتذة ، لربوكلمان تاريخ األدب العريب ــ 22
شرهتا املنظمة العربية ن، والطبعة اليت  ، الطبعة اخلامسة املعارف املصرية

 . للتربية والثقافة والعلوم
، للدكتور علي أبو  حىت أواخر القرن الثاين اهلجريتاريخ النحو العريب  ــ 23

 . هى 0310،  ، الطبعة األوىل ، القاهرة املكارم
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،  ، حملمد بن عمر بن حبرق احلضرمي حتفة األحباب وطرفة األصحاب ــ 24
 . ، بريوت دار الفكر

التحفة اْلَبِهيَّة يف شرح العلوية يف َنْظِم اآلجروِميَّة لعلي بن احلسن  ــ 21
، نسخة خطية حمفوظة يف دار الكتب  هري بالسَّْنُهوِريِّالشافعي الش

 . 2133: الوطنية بتونس حتت رقم 
، نسخة خطية  ألمحد بن اهلائم، حتفة الطالب يف َنْظِم قواعد اإلعراب  ــ 20

 . 0129: حمفوظة يف جامعة اإلمام حتت رقم 
، حتقيو الدكتور عفيف عبد  ، أليب حيان األندلسي تذكرة النحاة ــ 21

 . هى 0410،  ، الطبعة األوىل ، بريوت ، مؤسسة الرسالة الرمحن
التربية وطرق التدريس لصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد ،  ــ 29

 .م  0192طباعة ونشر دار املعارف املصرية ، الطبعة اخلامسة عشرة ، 
 التطور والتجديد يف الشعر األموي ؟ ــ 21

، نشر  راهيم وجيه حممود، للدكتور إب التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته ــ 31
 . م 0111،  ، اإلسكندرية دار املعرفة اجلامعية

، نشر دار  ، للدكتور حممد خري عرقسوسي وزميليه التعلم نفسيا وتربويا ــ 30
 . هى 0311،  ، الطبعة األوىل ، الرياض اللواء للنشر والتوزيع

حتقيو ،  ، حملمد بن أيب بكر الدماميين تعليو الفرائد على تسهيل الفوائد ــ 32
، الطبعة  ، الرياض ، مطابع الفرزدق التجارية الدكتور حممد املفدى

 . هى 0413،  األوىل
، نشر  ، للدكتور علي أبو املكارم ، عرض وحتليل تعليم النحو العريب ــ 33

  . هى 0403،  دار الثقافة العربية بالقاهرة
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، حتقيو  ، للمرادي توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ــ 34
 0310،  ، الطبعة األوىل ، القاهرة لدكتور عبد الرمحن علي سليمانا

 . هى
، ألمحد بن  جذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس ــ 31

 ، 0113،  ، الرباط ، دار املنصور للطباعة والوراقة القاضي املكناسي
 م  0114

،  ا القرشي، لعبد القادر بن أيب الوف اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ــ 30
 . هى 0332،  ، اهلند ، حيدر آباد الطبعة األوىل

، ليوسف بن احلسن  اجلوهر املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحد ــ 31
، حتقيو الدكتور عبد الرمحن  «ابن اْلَمْبِرد»، املعروف بى احلنبلي
، نشر  هى 0411،  ، الطبعة األوىل ، القاهرة ، مطبعة املدين العثيمني

 . ، القاهرة يمكتبة اخلاجن
، للشيخ حممد  حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك ــ 39

،  ، الطبعة األخرية ، مطبعة مصطفى البايب احلليب الدمياطي اخلضري
 . هى 0311

،  ، تأليف الشيخ ياسني احلمصي حاشية الشيخ ياسني على التصريح ــ 31
عيسى البايب  ، ، دار إحياء الكتب العربية مطبوع على هامش التصريح

 . احلليب
، الطبعة  ، ، طبع ونشر دار املعارف مبصر ، لطه حسني حديث األربعاء ــ 41

 . م 0910،  الثانية عشرة
، حتقيو  ، جلالل الدين السيوطي حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة ــ 40
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، عيسى البايب  ، دار إحياء الكتب العربية حممد أيب الفضل إبراهيم
 . هى 0391،  ، الطبعة األوىل قاهرة، ال احلليب وشركاه

دراسات يف املناهج واألساليب العامة ، للدكتور صاحل ذياب هندي  ــ 42
وهشام عامر عليان ، طبع ونشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 .م  0111عمَّان ، الطبعة السادسة ، 
مات دراسة مقارنة بني االستنتاج كطريقة تعلم يف ألفية ابن مالك واملنظ ــ 43

جملة املعلِّم العريب ، ، مقالة كتبها حممد جهاد مجل  املتقدمة عند أوزوبل
، العدد  43، السنة  الصادرة عن وزارة التربية يف اجلمهورية السورية

 .  م 0111،  األول
، دار  ، لشرف الدين حيىي العمريطي الدرة البهية يف نظم األجرومية ــ 44

أمهات متون علوم النحو » ، مطبوع ضمن ، جدة املطبوعات احلديثة
 . «والصرف

،  ، أليب العباس أمحد بن حممد املكناسي درة احلجال يف أمساء الرجال ــ 41
،  ، الطبعة األوىل ، دار النصر للطباعة حتقيو حممد األمحدي أيب النور

 . هى 0311
، لعمر بن حممد بن أيب بكر  الدرة املضية يف شرح القصيدة اليوسفية ــ 40

:  نسخة خطية حمفوظة يف املكتبة الظاهرية حتت رقم ، املبيض الصيداوي
 .عام  9011

، دائرة  بن حجر العسقالين، ال الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ــ 41
،  هى 0311،  ، الطبعة األوىل املعرف العثمانية حبيدر آباد ، اهلند

 . ، بريوت تصوير دار إحياء التراث العريب
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الرمحن بن  ، جملري الدين عبد إلمام أمحدالدر املنضد يف ذكر أصحاب ا ــ 49
، مطبعة  الرمحن العثيمني ، حتقيو الدكتور عبد حممد العليمي احلنبلي

 0402،  ، الطبعة األوىل ، الرياض ، نشر مكتبة التوبة ، القاهرة املدين
 . هى

، إعداد أمحد اخلازندار  دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها ــ 41
، الطبعة  ، نشر مكتبة ابن تيمية يف الكويت وحممد إبراهيم الشيباين

 . هى 0413،  األوىل
،  ، البن فرحون املالكي الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ــ 11

، دار التراث العريب للطبع  النور حتقيو الدكتور حممد األمحدي أيب
 . م 0111،  ، القاهرة والنشر

، نشر وتوزيع دار  اكعك، حتقيو عثمان ال ديوان حازم القرطاجين ــ 10
 . م 0104،  ، لبنان ، بريوت الثقافة

، مصورة  ، للشاعر مجال الدين بن نباتة املصري ديوان ابن نباتة املصري ــ 12
، تصوير دار إحياء  هى 0323سنة  عن طبعة مطبعة التمدن مبصر

 . ، لبنان ، بريوت التراث العريب
،  ، دار القلم هليب، حتقيو الدكتور أمحد فوزي ا ديوان ابن الوردي ــ 13

 . هى 0411،  ، الطبعة األوىل الكويت
، حتقيو الدكتور عدنان  بن حجر العسقالين، ال ذيل الدرر الكامنة ــ 14

، طبع املنظمة العربية للتربية والثقافة  هى 0402،  ، القاهرة درويش
 . والعلوم يف معهد املخطوطات العربية

، لإلمام مشس الدين حممد  (ةبغية العلماء والروا)الذيل على رفع اإلصر  ــ 11
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، حتقيو الدكتور جودة هالل واألستاذ حممد  بن عبد الرمحن السخاوي
،  ، طبع دار التعاون التابعة للجمعية التعاونية للطبع والنشر حممود صبح

 .  القاهرة
، حملمد بن حممد بن عبد امللك  الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ــ 10

،  ، بريوت ، والدكتور إحسان عباس بن شريفة ، حتقيو حممد املراكشي
 . م 0101

،  ، طبع ونشر دار اجليل ، حتقيو عبد السالم هارون رسائل اجلاحظ ــ 11
 .  هى 0400،  ، الطبعة األوىل ، لبنان بريوت

، حملمد بن عبد اهلل بن ُحَمْيٍد  السُُّحُب الوابلُة على ضرائح احلنابلة ــ 19
لشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد النجدي احلنبلي ، حتقيو وتعليو ا

،  ، بريوت ، مؤسسة الرسالة الرمحن بن سليمان العثيمني والدكتور عبد
 . هى 0400،  ، الطبعة األوىل لبنان

،  سلوة األنفاس وحمادثة األكياس فيمن ُأقرب من العلماء والصلحاء بفاس ــ 11
 . هى 0300،  ، فاس حملمد بن جعفر الكتاين

، أليب علي حممد بن أيب بكر بن أمحد  لنور السافرالسنا الباهر بتكميل ا ــ 01
، خمطوط له مصوَّرة فلمية يف جامعة اإلمام حممد بن  الشلي احلضرمي

 . ف 1231: سعود اإلسالمية حتت رقم 
سنن الترمذي املسمى باجلامع الصحيح ، أليب عيسى حممد بن عيسى بن  ــ 00

تراث العريب ، سورة الترمذي ، حتقيو أمحد حممد شاكر ، دار إحياء ال
 .بريوت 

، حتقيو شعيب األرنئوط  ، لشمس الدين الذهيب سري أعالم النبالء ــ 02
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،  ، الطبعة األوىل ، بريوت ، مؤسسة الرسالة وحسني األسد وآخرين
 . هى 0411ى  0410

، للشيخ حممد بن حممد بن  شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ــ 03
، مصورة عن طبعة املطبعة  ت، بريو ، نشر دار الكتاب العريب خملوف
 . هى 0341،  السلفية

،  ، لعبد احلي بن العماد احلنبلي شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ــ 04
، دار ابن  القادر األرناءوط حتقيو الدكتور حممود األرناءوط وعبد

 . هى 0404 ى 0410،  ، الطبعة األوىل ، دمشو وبريوت كثري
،  بن حممد الغزي العامري الشافعيالصغري ، حملمد  شرح ألفية ابن مالك ــ 01

نسخة خطية حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حتت 
 . 199:  رقم

، حتقيو الدكتور  ، لعبد العزيز بن مجعة املوصلي شرح ألفية ابن معط ــ 00
،  ، الطبعة األوىل ، الرياض ، مطابع الفرزدق علي موسى الشوملي

 . هى 0411
اهلل علي  ، حتقيو الدكتور عبد ، البن الوردي شرح التحفة الوردية ــ 01

 . هى 0411،  ، الرياض الشالل
،  املنعم هريدي ، حتقيو الدكتور عبد ، البن مالك شرح الكافية الشافية ــ 09

، نشر مركز البحث  هى 0412،  ، الطبعة األوىل دار املأمون للتراث
 . العلمي وإحياء الترث اإلسالمي جبامعة أم القرى

،  ، دارقتيبة ، حتقيو حممد أديب مجران ، البن الناظم ة األفعالشرح المي ــ 01
 . هى 0400،  ، الطبعة األوىل دمشو وبريوت
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مد بن عمر اْلَحْضَرِميِّ الشهري حمل،  (الشرح املختصر)شرح المية األفعال  ــ 11
، مطبوع هبامش حاشية  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ِبَبَحْرق

 . احلاج عليه الطالب بن محدون بن
،  ، تصوير مكتبة املتنيب ، ليعيش بن علي بن يعيش شرح املفصل ــ 10

 . القاهرة
،  اللؤلؤة يف علم العربية وشرحها =شرح املقدمة اللؤلؤة يف النحو  ــ 12

،  ، مطبعة األمانة اهلل سامل ، حتقيو الدكتور أمني عبد يوسف السُّرََّمِريِّل
  . هى 0402،  ، الطبعة األوىل القاهرة

وتعليو بركات يوسف هبود ، ، حتقيو  ، للحريري شرح ملحة اإلعراب ــ 13
،  نابنلوت ، صيدا وبري،  ية للطباعة والنشررصعونشر املكتبة الطبع 

 . هى 0409،  الطبعة األوىل
ر ضمن مقاالت ونشم،  ، للدكتور عبد الكرمي األسعد الشعر التعليمي ــ 14

،  ، نشر دار املعراج الدولية للنشر منتخبة يف علوم اللغة العربية
 . هى 0401،  ، الطبعة األوىل الرياض

حتقيو ،  ، حملمد بن عيسى السلسيلي شفاء العليل يف إيضاح التسهيل ــ 11
، الطبعة  املكرمة ، مكة ، املكتبة الفيصلية الدكتور عبد اهلل الربكايت

 . هى 0410،  األوىل
،  ، إلمساعيل بن محاد اجلوهري تاج اللغة وصحاح العربية =الصحاح  ــ 10

،  ، الطبعة الثالثة ، دار العلم للماليني حتقيو أمحد عبد الغفور عطار
 . هى 0414

، حتقيو الدكتور مصطفى   عبد اهلل البخاري، لإلمام أيب صحيح البخاري ــ 11
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 . هى 0401،  ، الطبعة الرابعة ، دمشو ديب البغا
، حملمد الصغري  صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي عشر ــ 19

 . ، طبعة حجرية باملغرب بن حممد بن عبد اهلل اإلفراين املراكشي
، نشر دار  خاوي، لشمس الدين الس الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ــ 11

 . ، بريوت مكتبة احلياة
، لكمال الدين جعفر بن ثعلب  الطالع السعيد اجلامع ألمساء جنباء الصعيد ــ 91

 0390،  ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، حتقيو سعد حممد حسن األدفوي
 . هى

، حتقيو  ، جلمال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي طبقات الشافعية ــ 90
،  هى 0310ى  0311،  ، بغداد ، مطبعة اإلرشاد عبد اهلل اجلبوري

نشر جلنة إحياء التراث اإلسالمي يف رئاسة ديوان األوقاف يف اجلمهورية 
 . العراقية

،  ، ألمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة الدمشقي طبقات الشافعية ــ 92
، مؤسسة دار  صححه وعلو عليه الدكتور احلافظ عبد العليم خان

 . هى  0419،  ، بريوت طباعة والنشر والتوزيعالندوة اجلديدة لل
، حتقيو حممود حممد  ، لتاج الدين السبكي طبقات الشافعية الكربى ــ 93

، الطبعة  ، مطبعة عيسى البايب احلليب الفتاح حممد احللو الطناحي وعبد
 . هى 0393،  األوىل

، دار الكتب  ، لشمس الدين حممد بن علي الداوودي طبقات املفسرين ــ 94
 . هى 0413،  ، الطبعة األوىل ، لبنان ، بريوت يةالعلم

، أليب بكر الزبيدي ، حتقيو حممد أيب الفضل  طبقات النحويني واللغويني ــ 91
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 . ، الطبعة الثانية ، دار املعارف مصر إبراهيم
، حتقيو حممد  ، لشمس الدين احلافظ الذهيب العرب يف خرب من غرب ــ 90

، الطبعة  ، لبنان ، بريوت ية، دار الكتب العلم السعيد بسيوين زغلول
 . هى 0411،  األوىل

، لتقي الدين حممد بن أمحد احلسين  العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني ــ 91
،  ، نشر مؤسسة الرسالةققني جمموعة من احمل، حتقيو  الفاسي املكي

 . هى 0410،  ، الطبعة الثانية بريوت
، نسخة خطية حمفوظة  يُّمحد بن حممود بن عمر اْلَجْنِدألعقود اجلواهر  ــ 99

 . 1204: يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حتت رقم 
،  ، حتقيو الدكتور حسن شاذيل فرهود ، البن جين عقود اللمع يف النحو ــ 91

ى  0111، عام  1، مج  نشر يف جملة كلية اآلداب يف جامعة الرياض
 . م 0119

عبده الراجحي ، طبع  علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، للدكتور ــ 11
ونشر إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، 

 .هى  0400

،  برجستراسر ، حتقيو ج ، البن اجلزري غاية النهاية يف طبقات القراء ــ 10
 . هى 0412،  ، الطبعة الثالثة ، بريوت دار الكتب العلمية

ن احلسني املعروف بابن ، ألمحد ب الغرة املخفية شرح الدرة األلفية ــ 12
: حتت رقم  ، نسخة خطية حمفوظة يف دار الكتب الوطنية بتونس اخلباز

3100 . 
، مطبعة  ، حتقيو الدكتور حممود الطناحي ، البن معط الفصول اخلمسون ــ 13



 (010) 

 . م 0111،  ، القاهرة عيسى البايب احلليب
،  راين، أليب الفرج بن الندمي ، حتقيو رضا جتدد املازند كتاب الفهرست ــ 14

 .  م 0199،  ، الطبعة الثالثة دار املسرية
، اجلزء  فهرست الكتب العربية احملفوظة بالكتبخانة اخلديوية املصرية ــ 11

، املطبعة العثمانية  ، مجعه ورتبه أمحد امليهي وحممد الببالوي الرابع
 . هى 0311،  ، الطبعة األوىل بالقاهرة

عبد اهلادي الفضلي ، نشر فهرست الكتب النحوية املطبوعة ، للدكتور  ــ 10
 .هى  0411مكتبة املنار ، الزرقاء ، األردن ، الطبعة األوىل ، 

، نشرة باملخطوطات اليت اقتنتها الدار من سنة  فهرست املخطوطات ــ 11
،  ، القاهرة ، مطبعة دار الكتب ، تصنيف فؤاد سيد 0111ى  0130
 . هى 0392

، وضعه دي  باريس فهرست املخطوطات العربية باملكتبة الوطنية يف ــ 19
 . م 0911،  ، باريس ، سالن

، إعداد أمحد الرقيحي  ، صنعاء فهرست خمطوطات مكتبة اجلامع الكبري ــ 11
ة األوقاف واإلرشاد ، نشر وزار وعبد اهلل احلبشي وعلي وهاب اآلنسي

 . يف اجلمهورية اليمنية
فهرست خمطوطات النحو والصرف واللغة والعروض يف جامعة اإلمام  ــ 011

، مطابع  ، إعداد الدكتور علي حسني البواب حممد بن سعود اإلسالمية
،  ، الطبعة األوىل ، الرياض جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 . هى 0411
،  م 0121ملوجودة بالدار لغاية شهر سبتمرب فهرس الكتب العربية ا ــ 010



 (012) 

،  م 0120وملحو بالكتب العربية الواردة للدار لغاية شهر مايو سنة 
 0341،  ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، مطبعة دار الكتب املصرية 2ج 
 . هى

فهرس اجملاميع املخطوطة يف مكتبة شيخ اإلسالم أمحد عارف حكمت  ــ 012
 . مطبوٌع باآللة الكاتبة، فهرٌس  باملدينة املنورة

، فهرٌس مطبوٌع باآللة  فهرس املخطوطات بدار الكتب الوطنية بتونس ــ 013
 . ، تونس ، نشر وزارة الشؤن الثقافية م 0119،  ، تونس الكاتبة

،  ، النحو ، علوم اللغة العربية فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية ــ 014
ت جممع ، من مطبوعا هى 0313،  ، دمشو وضعته أمساء احلمصي

 . اللغة العربية بدمشو
، إعداد  فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة متحف طوبقبوسراي ــ 011

،  ، إصطنبول ، مطبعة التربية الوطنية فهمي أدهم قرة طاي
 .  م 0101

، إعداد فلهلم  فهرس املخطوطات العربية يف املكتبة امللكية يف برلني ــ 010
 . م 0914، اجلزء السادس  ، برلني آهلورت

 : س املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة بالرباطفهر ــ 011
بروفنصال ، راجعه صاحل التاديل . ليفي . أ  ى اجلزء األول ، وضعه إ 

اجلديدة ، الدار البيضاء ،  وسعيد املرابطي ، مطبعة النجاح
م ، نشر اخلزانة العامة للكتب والوثائو  0111الطبعة الثانية ، 

 .باملغرب 
ء اخلامس ، إعداد حممد إبراهيم الكتاين وصاحل التاديل ، ب ى اجلز



 (013) 

 0111الطبعة األوىل ،  مطبعة النجاح اجلديدة ، الدار البيضاء ،
 .م ، نشر اخلزانة العامة للكتب والوثائو باملغرب 

،  ، إعداد حممد املنوين ج ى اجلزء السادس ، قسم املكتبة الكتانية
 0111الطبعة األوىل ،  بيضاء ،مطبعة النجاح اجلديدة ، الدار ال

 .م ، نشر اخلزانة العامة للكتب والوثائو باملغرب 
فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة برباط الفتح  ــ 019

علوش وعبد اهلل .  س . ، اعتىن بتأليفه ي (املغرب األقصى)
، طباعة ونشر معهد األحباث  م 0114، الدار البيضاء  الرجراجي

 . يا املغربية واملكتبة الشرقية واألمريكية يف باريسالعل
،  (خزانة جامع الزيتونة)فهرس خمطوطات املكتبة األمحدية بتونس  ــ 011

،  ، نشر دار الفتح للطباعة والنشر تأليف عبد احلفيظ منصور
 . هى 0399،  ، الطبعة األوىل بريوت

، إعداد قسم حبوث جملة  فهرس خمطوطات مكتبة احلرم النبوي ــ 001
 . ، العدد الرابع عشر ، منشور يف جملة احلكمة حلكمةا

فهرس خمطوطات مكتبة شيخ اإلسالم أمحد عارف حكمت باملدينة  ــ 000
 .  ، فهرٌس مطبوٌع باآللة الكاتبة املنورة

، فهرٌس مطبوٌع باآللة  فهرس خمطوطات املكتبة احملمودية باملدينة املنورة ــ 002
 .  الكاتبة

،  تبة املركزية جبامعة امللك عبد العزيزفهرس املخطوطات املوجودة باملك ــ 003
التاسع إعداد حممد  ، واجلزء اخلامس إعداد فاروق حممد فرح اجلزء

 . ، نشر مركز النشر العلمي جبامعة امللك عبد العزيز حيىي أفحيل



 (014) 

 . ، فهرٌس مكتوٌب خبط اليد فهرس مكتبة شهيد علي ــ 004
مد بن عبد اهلل بن ، جلمال الدين حم الفوائد النحوية واملقاصد احملوية ــ 001

، نسخة خطية حمفوظة يف اخلزانة العامة بالرباط  مالك الطائي األندلسي
 .  299:  حتت رقم

، حتقيو الدكتور  ، حملمد بن شاكر الكتيب فوات الوفيات والذيل عليها ــ 000
 . م 0113،  ، لبنان ، بريوت ، دار صادر إحسان عباس

، نشر   غازي زاهد، للدكتور زهري يف التفكري النحوي عند العرب ــ 001
،  ، الطبعة األوىل ، ومكتبة النهضة العربية ، بريوت عامل الكتب

 . هى 0410
، ملصطفى بن عبداهلل الشهري  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ــ 009

 .هى  0412،  ، بريوت ، دار الفكر حباج خليفة
، لعبد اهلل بن حممد  كشف النقاب عن خمدرات ملحة اإلعراب ــ 001

،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وشركاه ، الفاكهي
 .  هى 0313،  ، الطبعة األخرية القاهرة

، حتقيو الدكتور زهري  ، لشعبان اآلثاري كفاية الغالم يف إعراب الكالم ــ 021
،  ، بريوت ، مكتبة النهضة العربية وعامل الكتب زاهد وهالل ناجي

 . هى 0411،  الطبعة األوىل
، حتقيو  ، لنجم الدين الغزي بأعيان املائة العاشرةالكواكب السائرة  ــ 020

،  ، بريوت ، نشر دار اآلفاق اجلديدة الدكتور جربائيل سليمان جبور
 . م 0111،  ، الطبعة الثانية لبنان

،  ، جدة ، دار املطبوعات احلديثة ، البن مالك الطائي المية األفعال ــ 022



 (015) 

 . «أمهات متون علوم النحو والصرف»مطبوع ضمن 
،  يب عبد اهلل حممد بن حممد الَفَزاري الشهري ِباْلِمْجَراِديِّألمية اْلُجَمل ال ــ 023

نسخة خطية حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حتت 
 . 0129: رقم 

، نشر عامل  ، حتقيو هالل ناجي شعبان اآلثاريل،  المية يف النحو ــ 024
 . هى 0421،  ، الطبعة األوىل ، بريوت الكتب

، أليب النََّجا حممد بن خلف بن حممد بن حممد بن علي  ب املغينلبا ــ 021
، نسخة خطية حمفوظة يف مكتبة شيخ اإلسالم عارف  املصري الشافعي

 . 012/401:  حكمت حتت رقم
،  ، لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين لسان امليزان ــ 020

،  ، اهلند ، الدكن ، حيدر آباد مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية
،  ، نشر مؤسسة األعلمي للمطبوعات هى 0330ى  0321
 .  ، لبنان بريوت

لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة األوىل من القرن  ــ 021
، حتقيو  ، لنجم الدين حممد بن حممد الغزي الدمشقي احلادي عشر

، نشر وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  ، دمشو حممود الشيخ
 . السورية

، حتقيو  ، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين احملكم يف نقط املصاحف ــ 029
،  الطبعة الثانية ، ، نشر دار الفكر بدمشو الدكتور عزة حسن

 . هى 0411
اهلل آل زلفة  ، حملمد بن عبد خمطوطات آل حفظي بني الضياع واحلفظ ــ 021



 (016) 

 . ، العدد الثالث اجمللد السابع، ، مقال منشور يف جملة عامل الكتب 
،  املخطوطات العربية املوجودة يف مكتبة اجلامعة األمريكية يف بريوت ــ 031

نان َوَنَشَرُه مركز خوري ، ُطبع يف لب. إعداد الدكتور يوسف ق 
الدراسات العربية ودراسات الشرق األوسط ، اجلامعة األمريكية يف 

 .بريوت 
،  ، إعداد حممد السمك خمطوطات مكتبة ابن بدران اخلاصة يف الرياض ــ 030

، اجمللد الثاين  ويتالعربية يف الك منشور يف جملة معهد املخطوطات
 .والثالثون ، اجلزء الثاين 

، حتقيو حممد أيب  ، ألىب الطيب عبد الواحد اللغوي مراتب النحويني ــ 032
 . ، دار الفكر العريب الفضل إبراهيم

، ألمحد بن حنبل ، دار إحياء التراث  مسند اإلمام أمحد بن حنبل ــ 033
 . هى 0402،  ، الطبعة األوىل ، بريوت العريب

، املكتبة  ، تأليف عبد اهلل احلبشي فكر اإلسالمي يف اليمنمصادر ال ــ 034
 . هى 0419،  وبريوت ، صيدا العصرية

، تأليف عبد اهلل حممد  مصادر الفكر العريب اإلسالمي يف اليمن ــ 031
 . ، نشر مركز الدراسات اليمنية بصنعاء احلبشي

،  ، لياقوت احلموي إرشاد األريب إىل معرفة األديب= معجم األدباء  ــ 030
،  ، بريوت ، دار الغرب اإلسالمي حتقيو الدكتور إحسان عباس

 . م 0113،  ، الطبعة األوىل لبنان
، دار الكتب  ، حتقيو فريد اجلندي ، لياقوت احلموي معجم البلدان ــ 031

 . هى 0401،  ، الطبعة األوىل ، بريوت العلمية



 (017) 

بن ، مجع وإعداد الدكتور حممد  املعجم الشامل للتراث العريب املطبوع ــ 039
 0113، القاهرة ،  ، نشر معهد املخطوطات العربية عيسى صاحلية

 .  م
،  ، دار إحياء التراث العريب ، تأليف عمر رضا كحالة معجم املؤلفني ــ 031

 . ، لبنان بريوت
، مجع وترتيب يوسف أليان  معجم املطبوعات العربية واملعربة ــ 041

 . ، مصر ، مكتبة الثقافة الدينية سركيس
، لشمس الدين حممد  بار على الطبقات واألعصارمعرفة القراء الك ــ 040

،  ، مؤسسة الرسالة ، حتقيو بشار عواد معروف وزميليه الذهيب
 . هى 0419،  ، الطبعة الثانية بريوت

 . ، املغرب ، حملمد املختار السوسي املعسول ــ 042
، حتقيو  ، البن هشام األنصاري مغين اللبيب عن كتب األعاريب ــ 043

،  ، الطبعة اخلامسة ، بريوت اهلل حممد علي محدالدكتور مازن املبارك و
 . م 0111

، لعلي بن عمر بن اجلليل  ، شرح املفصل املقتبس يف توضيح ما التبس ــ 044
 : الفقيهي اإلسفندري

أ ى نسخة خطية يف جملدين حمفوظة يف مكتبة عاطف أفندي بإصطنبول 
 . 2110و  2111:  رقمحتت 

حتقيو قسم من اجلزء األول ب ى رسالة جامعية مشتملة على دراسة و
كلية اللغة العربية باجلامعة  تقدم هبا إىل قسم اللغويات يف

اإلسالمية سعد بن حممد الرشيد لنيل درجة العاِلِمية العالية 



 (018) 

 .هى  0401عام ( الدكتوراه)
مقدمة ابن خلدون ، للعالمة عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ، حتقيو  ــ 041

، دار هنضة مصر للطبع والنشر ، الدكتور علي عبد الواحد وايف 
 .هى  0410القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 

،  ، حتقيو عز الدين التنوخي ، تأليف خلف األمحر مقدمة يف النحو ــ 040
، طبع مديرية إحياء التراث القدمي يف وزارة  هى 0390،  دمشو

 . الثقافة واإلرشاد القومي السورية
، حتقيو  ن يوسف السرمريمال الديجل،  املقدمة اللؤلؤة يف النحو ــ 041

،  القاهرةب ، مطبعة املدين العثيمنيبن سليمان الدكتور عبد الرمحن 
مطبوع .  القاهرةب ، نشر مكتبة اخلاجني هى 0401،  الطبعة األوىل

 . «الفريدة يف شرح القصيدة»مع 
، نسخة  لعبد العزيز الدَُّمْيِريُّ املعروف بالدَّْيِريِنيِّ املقدمة النحوية ــ 049

 . 01109: وظة يف دار الكتب الظاهرية حتت رقم حمف
 للسيوطي ؟املزهر ــ 041

، لربهان الدين إبراهيم بن  املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد ــ 011
،  الرمحن العثيمني ، حتقيو الدكتور عبد حممد بن عبد اهلل بن مفلح

، نشر مكتبة  هى 0401،  ، الطبعة األوىل ، القاهرة مطبعة املدين
 . الرياض ، الرشد

يب حممد القاسم بن علي أل،  منت ملحة اإلعراب =ملحة اإلعراب  ــ 010
،  ، عمان ، دار عمار ، تقدمي علي حسن عبد احلميد احلريري
 .  هى 0419،  ، الطبعة األوىل األردن



 (019) 

اْلَمَلَكة اللسانية يف نظر ابن خلدون ، للدكتور حممد عيد ، طباعة دار  ــ 012
اهرة ، نشر عامل الكتب ، القاهرة ، الثقافة العربية للطباعة ، الق

 .م  0111
، لعبد احلميد بن أمحد  كتاب منحة األلباب يف شرح ملحة اإلعراب ــ 013

، رسالة جامعية مقدمة إاىل  ، دراسة وحتقيو حسان الغنيمان املعاىف
هى لنيل شهادة  0401كلية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية سنة 

 .  (الدكتوراه)العاِلِمية العالية 
،  ، حملمد بن جابر اْلَهوَّاري األندلسي الضرير املنحة يف اختصار امللحة ــ 014

: حتت رقم  نسخة خطيية حمفوظة يف املكتبة الوطنية ىف باريس
4412/4 . 

، حتقيو  ، أليب الفتح بن جين املنصف شرح كتاب التصريف للمازين ــ 011
ايب ، مطبعة مصطفى الب األستاذين إبراهيم مصطفى وعبد اهلل أمني

 . هى 0313،  ، الطبعة األوىل احلليب
،  محد حسن اخلميسيأل، مقال  املنظومات التعليمية وخصائصها ــ 010

ر يف جملة آفاق الثقافة والتراث الصادرة عن دائرة البحث ونشم
، العددان  العلمي والدراسات مبركز مجعة املاجد للثقافة والتراث بديب

 . 29 و 21
، نسخة  الدَُّمْيِريُّ املعروف بالدَّْيِريِنيِّ لعبد العزيز، منظومة حنىوية  ــ 011

حمفوظة يف مكتبة جستربيت ، وهلا مصورة فلمية حمفوظة يف جامعة 
 . 4921 ف: اإلمام حتت رقم 

حلازم القرطاجين ، الطبعة األوىل ، الرياض ، ،  املنظومة النحوية ــ 019



 (001) 

حتاف احلازم بشرح منظومة يف آخر كتاب إهى ، مطبوعة  0404
 .حازم 

، املعروف  حملمد بن حممد بن حممد بن حممود بن غازي املنظومة النحوية ــ 011
اإلمام حممد بن سعود  ، نسخة خطية حمفوظة يف جامعة بابن الشَّْحَنة

 . 9343: اإلسالمية حتت رقم 
، دار  الرمحن ، للدكتور ممدوح عبد ، دراسة حتليلية املنظومة النحوية ــ 001

 . م 0119،  ، اإلسكندرية املعرفة اجلامعية
املنسوبة إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، دراسة  املنظومة النحوية ــ 000

وحتقيو الدكتور أمحد عفيفي ، طباعة ونشر دار الكتب املصرية ، 
 . 0111الطبعة األوىل ، 

الرمحن بن حممد  ، لعبد املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد ــ 002
بإشراف عبد القادر ، حتقيو عدد من األساتذة  العليمي احلنبلي

، توزيع  م 0111،  ، الطبعة األوىل ، بريوت ، دار صادر األرناؤوط
 . ، الرياض مكتبة الرشد

،  ، أليب حيان األندلسي منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك ــ 003
على اآللة الكاتبة اجلمعية األمريكية  ته، طبع حتقيو سدين كالزر

 . م 0141،  ية كونيكيتكتدينة نيوهافن يف والمبالشرقية 
، جلمال الدين يوسف بن  النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ــ 004

 0310،  ، القاهرة ، حتقيو فهيم حممد شلتوت وآخرين َتْغِري َبْرِدي
 . هى

، حتقيو  ، أليب الربكات األنبارى نزهة األلباء يف طبقات األدباء ــ 001



 (000) 

، الطبعة  ، األردن عمان ، ، مكتبة املنار الدكتور إبراهيم السامرائي
 . هى 0411،  الثالثة

نزهة األلباب وبشرة األحباب يف فك وحل مباين ومعاين ملحة  ــ 000
، طبع ونشر  ، للشيخ حممد أمني بن عبد اهلل اهلروي املكي اإلعراب

 . هى 0421،  ، الطبعة األوىل مكتبة األسدي يف مكة املكرمة
د بن علي بن أمحد بن أيب ، ألمح شرح نظم اآلجرومية =نظم اآلجرمية  ــ 001

، نسخة خطية حمفوظة يف  اخلري بن أمحد بن حجر اهليتمي األنصاري
:  مكتبة شيخ اإلسالم أمحد عارف حكمت باملدينة املنورة حتت رقم

041/401 . 
، حتقيو الدكتور  ، ملهذب الدين املهليب نظم الفرائد وحصر الشرائد ــ 009

 0410،  ، الطبعة األوىل قاهرة، ال ، مطبعة املدين الرمحن العثيمني عبد
 .  ، نشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة ومكتبة التراث مبكة املكرمة هى

، للشيخ أمحد بن حممد املقري  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ــ 001
،  ، بريوت ، دار صادر ، حتقيو الدكتور إحسان عباس التلمساين
 . هى 0399

، تأليف  أخبار القرن العاشرتاريخ النور السافر عن  =النور السافر  ــ 011
،  ، دار الكتب العلمية عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل العيدروسي

 . هى 0411،  ، لبنان بريوت
، أشرف على حتقيقه  ، ألمحد بابا التنبكيت نيل االبتهاج بتطريز الديباج ــ 010

، نشر كلية  م 0191،  ، الطبعة األوىل عبد احلميد عبد اهلل اهلرامة
 .  ، ليبيا ، طرابلس سالميةالدعوة اال



 (002) 

، نسخة خطية حمفوظة يف  اهلداية يف شرح الكفاية ، لشعبان اآلثاري ــ 012
 . 312: دار الكتب املصرية حتت رقم 

، إلمساعيل باشا  ، أمساء املؤلفني وآثار املصنفني هدية العارفني ــ 013
 . ، بريوت ، دار الفكر البغدادي

، باعتناء مجاعة من  يبك الصفدي، لصالح الدين خليل بن أ الوايف بالوفيات
 .  هى 0414ى  0390لبنان ،  ، ، بريوت ، دار صادر العلماء

، لشمس الدين أمحد بن حممد بن  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ــ 014
،  ، لبنان ، بريوت ، دار صادر ، حتقيو الدكتور إحسان عباس خلكان
 . هى 0311

 

   


