
  الباب الثالث

  نظرة عامة عن الكتابين

 الكتابيننظرة عامة عن   .أ 

 متن اآلجرومية .1

هي كتاب أساسي يف فن علم النحو. أّلفه السيد أمحد ابن زيىن  اآلجروميةمنت كتاب 
دحالن الصنهاجي (يسمى بإمام صنهاجي). الصنهاج هو اسم منطقة يف املغرب العريب 
األقصى. وهذا الكتاب واحد من متون الكتاب اليت يستخدمه بعض الطالب للتعليم األساسي 

ويشتمل هذا  1. ونظام كتابة هذا الكتاب بالنثر.يف علم النحو للمبتدئني يف مبدأ التعليم الفين
  ).26الكتاب بستة وعشرين ألباب(

  ومن مميزات النثر يف عصر اجلاهلية:

رس. وإمنا يعمدون يف أ). قلة تأنقهم يف انتقاء األلفاظ املتناسبة الوزن املتشاة يف النغم واحل
  تأدية املعىن إىل ألفاظ تطابقه على ما يتفق وكما يكون.

ب). قلة إستعماهلم اجلمل والعبارات املتواردة على معىن واحد كما يفعل اجلاحظ وأشباهه من 
 الوالدين.

ج). قلة ولوعهم بالتكلف يف صوغ عبارام وأساليبهم وسجعهم، أللهم إال ما وقع من سجع  
 كاهن، أو عرّاف.

  ل والوصايا.د). قصر اجلمل، أو توسطها، وكثريا ما يلتزمون ذلك يف احلكم واألمثا

  ه). ميلهم إىل اإلجياز من غري إخالل باملعىن.

و). كثرة استعماهلم الكناية القريبة املنال، اتقاء التصريح مبا يستهجن، أو حتريكا للنفس يف 
  إستحضار صورة املكىن عنه بذكر أخص صفاته.
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لىت حتتاج إىل كد ز). قلة تعميقهم يف استخراج املعاىن البعيدة ويف استقصاء األفكار العويصة ا
  2خاطر أو درس علم.

يف تعليم هذا الكتاب يستلزم الطالب أن يفهموا وخيفظوا كل قواعدها لتسهيل مفهوم 
  املادة السابقة.

  

 نظم العمريطي .2

. يعىن كتاب علم النحو املبدل يف اآلجروميةكتاب نظم العمريطى هو منت من كتاب 
حيىي العمريطى رمحه اهللا تعاىل. ألن كتابة هذا  شكل النظام. مؤلفه املعلم الشيخ شريف الدين

الكتاب بالنظم، فأحب إىل بعض الطالب و يساعدهم يف ختفيظ املادة السابقة يف كتاب 
) ألباب ويوجد املقدمة واإلختتام 32ويشتمل هذا الكتاب بإثنان وثالثة عشرين ( 3.اآلجرومية

  فيه.

الكالم، وعّرفه العروضيون بأنه الكالم عند العرب، النظم هو القسم الثاىن من قسم 
املوزون املقفى قصدا. ويرادفه الشعر عندهم. أما احملققون من األدباء فيخصون الشعر بأنه 
الكالم الفصيح املوزون املقفى املعرب غالبا عن صور اخليال البديع. وإذ كان اخليال أغلب مادته 

من خياال ولو مل يكن موزونا مقفى. أطلق بعض العرب جتوزا لفظ الشعر على كل كالم تض
وهو يوافق رأى قدماء اإلفرنج وحمدثهم يف شعرهم، ورأى املناطقة أيضا. ألن املنطق مستمد من 

  4اليونان.
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 األمثلة المادة  .ج 

بعض املادة يف هذين لكتابني لتكون األمثلة ومصدر البيانات لتحليلها. أما  الباحثةتأخذ 
  األمثلة الىت تؤخذ فهي:

 متن اآلجرومية .1

والخبر باب المبتدأ      

املبتدأ هو االسم املرفوع العارى من العوامل اللفظية واخلرب هو االسم املرفوع املسند اليه 
والزيدون قائمون. واملبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما حنو قولك زيد قائم والزيدان قائمان 

ومها وهم نّنت وهو وهي قدم ذكره. واملضمر اثنا عشر وهو انا وحنن وانَت وانِت وانتما وانتم وات
شبه ذلك. واخلرب قسمان مفرد وغري مفرد فاملفرد وهّن حنن قولك انا قائم وحنن قائمون وما ا

قسام: اجلار وارور ن والزيدون قائمون. وغري املفرد اربعة اقائماحنن قولك زيد قائم والزيدان 
بوه قائم، ابوه، زيد اوالظرف والفعل مع فاعله واملبتدأ مع خربه حنو قولك زيد يف الدار، زيد قام 

  7زيد جاريته ذاهبة.
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     باب النعت

د العاقل النعت تابع للمنعوت يف رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكريه تقول قام زي
ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. واملعرفة مخسة أشياء االسم املضمر حنو انا وانت واالسم 
العلم حنو زيد ومكة واالسم املبهم حنو هذا وهذه وهؤالء واالسم الذي فيه االلف والالم حنو 

جنسه ال خيتص الرجل والغالم وما اضيف إىل واحد من هذه االربعة. والنكرة كل اسم شائع يف 
  8به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول االلف والالم عليه حنو الرجل والغالم.

  

     باب المصدر

املصدر هو االسم املنصوب الذى جييء ثالثا ىف تصريف الفعل حنو قولك ضرب 
يضرب ضربا وهو قسمان لفظّي ومعنوّي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظّي حنو قتلته قتال 

  9وإن وافق معىن فعله دون لفظه فهو معنوّي حنو جلسُت قعودا وقمُت وقوفا.

     الحالباب 

بت ورك و جاء زيد راكبات حنآيئنبهم من اهلأ اّسر ملفسم املنصوب املاالهو  احلال
إّال  ة وال يكونر  نكوال يكون احلال إّال  .الفرس مسرجا ولقيت عبد الّله راكبا وما أشبه ذلك

  10الكالم وال يكون صاحبها إّال معرفة.بعد متام 

  باب االستثناء

االستثناء مثانية وهي إال وغري وسوى وسوى وسواء وخال وعدا  وحاشا  وحروف
فاملستثىن بإال ينصب إذا كان الكالم تاما موجبا حنو قام القوم إال زيدا وخرج الناس إال عمرا 
وإن كان الكالم منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على االستثناء حنو ماقام القوم إال زيد 

الم ناقصا كان على حسب العوامل حنو ما قام إال زيد وما ضربت إال زيدا وزيدا. وإن كان الك
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وما مررت إال بزيد واملستثىن بغري وسوى وسوى وسواء جمرور ال غري واملستثىن خبال وعدا وحاشا 
 11جيز نصبه وجره حنو قام القوم خال زيدا وزيد وعدا عمرا وعمرو وحاشا زيدا وزيد.

 

 نظم العمريطي .2

  والخبر باب المبتدأ

  عن كل لفظ عامل جمرد    املبتدأ اسم رفعه مؤبد

  مطابقا يف لفظه للمبتدا  واخلرب اسم ذو ارتفاع أسندا

 وقولنا الزيدان قائمان    كقولنا زيد عظيم الشان

 ومنه أيضا قائم أخونا    ومثله الزيدون قائمونا

  أو مضمر كانت أهل للقضى  واملبتدا اسم ظاهر كما مضى

  من الضمري بل بكل ما انفصل    مبا اتصلوال جيوز االبتدا 

  أنّنت أنتم وهو وهي هم مها    أنا وحنن أنَت أنِت أنتما

  وقد مضى منها مثال معترب  وهّن أيضا فاجلميع اثنا عشر

  فاألول اللفظ الذي يف النظم مر    ومفردا وغريه يأيت اخلرب

  ال غري وهي الظرف وارور    وغريه يف أربع حمصور

  واملبتدا مع ماله من اخلرب  الذي صدروفاعل مع فعله 

  12وابين قرا وذا أبوه قاري.     كأنَت عندى والفىت بداري
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  باب النعت

  يعود للمنعوت أو ملظهر    النعت اما رافعا ملضمر

  منعوته من عشرة ألربع    فأول القسمني منه أتبع

  من رفع أو خفض أو انتصاب    يف واحد من أوجه االعراب

  والضد والتعريف والتنكري    والتذكريكذا من االفراد 

  وجاء معه نسوة حوامل    كقولنا جاء الغالم الفاضل

  وان جرى املنعوت غري مفرد    وثاىن القسمني منه أفرد

  مطابقا للمظهر املذكور    واجعله يف التأنيث والتذكري

  منطلق زوجامها العبدان    مثاله قد جاء حرتان

  13ا احملتاج له.زوجته عن دينه    ومثله أتى غالم سائله

  باب المصدر

  فقل يقوم مث قل قياما    وإن ترد تصريف حنو قاما

  ونصبه بفعله مقدر    فما جييء ثالثا فاملصدر

  يف اللفظ واملعىن فلفظيا يرى    فإن يوافق فعله الذي جرى

  بغري لفظ الفعل فهو معنوى  أو وافق املعىن فقط وقد روى

  14وقم وقوفا من قبيل ما يلي.     فقم قياما من قبيل االول
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  باب الحال

  مفّسرا ملبهم اهليئآت  احلال وصف ذو انتصاب أيت

  وغالبا يؤتى به مؤخرا    وإمنا يؤتى به منّكرا

  وقد ضربُت عبده مكتوفا    كجاء زيد راكبا ملفوفا

  وقد جييئ جامدا مؤوال    وقد جييئ يف الكالم أوال

  15جيي منّكرا.معّرف وقد     وصاحب احلال الذي تقّررا

  باب االستثناء

  من حكمه وكان يف لفظ اندرج  أخرج به من الكالم ما خرج

  اال وغري وسوى سوى سوا  ولفظ االستثنا الذى له حوى

  ما أخرجته من ذى متام موجب  خال عدا حاشا فمع اال انصب

  وقد رأيت القوم اال خالدا    كقام كل القوم اال واحدا

  بدلن والنصب فيه ضعفافأ  وأن يكون من ذى متام انتفى

  وما سواه حكمه بعكسه    هذا إذا استثنيته من جنسه

  والنصب يف اال بعريا أكثر    كلن يقوم القوم اال جعفر

  قد ألغيت والعامل استقال    وان يكن من ناقص فاال

  وال أرى اال أخاك مقبال    كلم يقم اال أبوك أوال

  جيوز بعد السبعة البواقى  وخفض مستثىن على االطالق

  16مبا خال وماعدا وماحشا.  والنصب أيضا جائز ملن يشا

 

                                                             

 46-45ص.  ،اآلجروميةفتح رب البرية على الدرة البهية نظم إبراهيم البيجوري،  15

  48-47ص. ، اآلجروميةفتح رب البرية على الدرة البهية نظم إبراهيم البيجوري،  16


