
 لباب الرابعا

  بين: متن اآلجرومية ونظم العمريطىدراسة تحليلية عن الكتا
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 واملقدمة هي كما تلى: وهنا جتد الباحثة املقدمة قبل بداية املادة واالختتام بعد انتهاء املادة.

  للعلم خري خلقه وللتقى    احلمدهللا الذى قد وفقا

  فمن عظيم شأنه مل حتوه    قلوم لنحوهحىت حنت 

  فأعربت يف احلان باألحلان  فأشربت معىن ضمري الشان

  على النيب أفصح اخلالئق    مث صالة مع سالم الحق

  من أتقنوا القرآن باإلعراب    حممد واآلل واألصحاب

  جل الورى على الكالم املختصر    وبعد فاعلم أنه ملا اقتصر

  الورى حفظ اللسان العرىب من    وكان مطلوبا أشد الطلب

  والسنة الدقيقة املعاىن    كى يفهموا معاين القرآن

  إذ الكالم دونه لن يفهما    والنحو أوىل أوال أن يعلما

  كراسة لطيفة شهرية    وكان خري كتبه الصغرية

  ألفها احلرب ابن آجروم    يف عرا وعجمها والروم

  مع ما تراه من لطيف حجمها    وانتفعت أجّلة بعلمها



  باألصل يف تقريبه للمبتدى    نظمتها نظما بديعا مقتدى

  وزدته فوائد ا الغىن  وقد حذفت منه ما عنه الغىن

  فجاء مثل الشرح للكتاب    متمما لغالب األبواب

  يفهم قوىل العتقاد واثق  سئلت فيه من صديق صادق

  وكل من مل يعتقد مل ينتفع    إذالفىت حسب اعتقاده رفع

  من الريّا مضاعفا أجورنا    نافنسأل املنان أن جيري 

 من اعتىن حبفظه وفهمه.    وأن يكون نافعا بعلمه

 

  وأما االختتام فهي:   

  سبل الرشاد واهلدى فنرتفع    فيا إهلى الطف بنا فنتبع  

  بعد انتها تسع من السنينا  ويف مجادى سادس السبعينا  

  يف ربع ألف كافيا من أحكمه    قد مت نظم هذه املقدمة  

  ذى العجز والتقصري والتفريط  الفقري الشرف العمريطىنظم   

  على جزيل الفضل واإلنعام    واحلمد هللا مدى الدوام  

  على النيب املصطفى الكرمي    وأفضل الصالة والتسليم  

  أهل التقى والعلم والكمال.    حممد وصحبه واآلل  

ونظم العمريطى يكاد أن  اآلجرومية منتومن هذا الشرح إنه معروف بأن حمتويات كتاب 
 منتيستويان مادة، ولكن وجدت يف نظم العمريطى بعض األبواب غري موجودة يف كتاب 

وهذاك املقدمة واالختتام يف كتاب  باب إعراب الفعل املضارع، باب املعرفة والنكرة. هي اآلجرومية
  نظم العمريطى.

  



 التحليل من ناحية الطريقة   . ب

ونظم العمريطى، ستحلل الباحثة األمثلة  اآلجرومية منت كتاب ملعرفة الطريقة املستخدمة يف
  املأخوذة يف الباب السابق. أما األمثلة املأخوذة فهي:

 من كتاب متن اآلجرومية .1

  والخبر باب المبتدأ

املبتدأ هو االسم املرفوع العارى من العوامل اللفظية واخلرب هو االسم املرفوع املسند اليه 

واملبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما حنو قولك زَْيٌد قَائٌِم َوالزْيَداِن قَاِئَماِن َوالزْيُدوَن َقاِئُموَن. 

تقدم ذكره. واملضمر اثنا عشر وهو أنا وحنن وأنَت وأنِت وأنتما وأنتم وأنّنت وهو وهي ومها وهم 

فاملفرد  واخلرب قسمان مفرد وغري مفرد.به ذلك. حنن قولك أنَا قَائٌِم وَحنُْن َقائُِموَن وما أش وهنّ 

وغري املفرد أربعة أشياء: اجلار وارور حنن قولك زَْيٌد قَاِئٌم َوالزْيَداِن َقائَِماِن َوالزْيُدوَن قَاِئُموَن. 

اِر، زَْيٌد قَاَم أَبُوُه، زَ والظرف والفعل مع فاعله واملبتدأ مع خربه ْيٌد أَبُوُه . حنو قولك زَْيٌد ِيف الد

  قَاِئٌم، زَْيٌد َجارِيـَُتُه َذاِهَبٌة.

يف هذا الباب تبدأ الفقرة بالقاعدة عن تعريف املبتدأ واخلرب. مث يليهما باألمثلة. والقاعدة التاىل 
عن تقسيم املبتدأ، مع بيان واحد بعد واحد مع أمثلته على سبيل الرتتيب. والرتكيب مثل هذا مناسب 

  اسية.طريقة القيبنظرية 

  باب النعت

تقول َقاَم زَْيٌد الَعاِقُل َورَأَْيُت  النعت تابع للمنعوت يف رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكريه

حنو  واالسم العلمحنو اَنَا َواَْنَت  واملعرفة مخسة أشياء االسم املضمرزَْيًدا الَعاِقُل وَمَرْرُت ِبَزْيٍد الَعاِقِل. 

حنو الرُجُل والُغَالُم  واالسم الذي فيه االلف والالمحنو َهَذا وَهِذِه وَهُؤآلِء  واالسم املبهمزَْيٌد وَمّكٌة 



والنكرة كل اسم شائع يف جنسه ال خيتص به واحد دون . وما اضيف إىل واحد من هذه االربعة

  حنو الرُجُل والُغَالُم. آخر وتقريبه كل ما صلح دخول االلف والالم عليه

الباب تبدأ املادة بالقاعدة عن تعريف النعت، مث األمثلة. مع بيان واحد  يف بداية فقرة يف هذا
بعد واحد عن تقسيم املعرفة وأمثلته على سبيل الرتتيب. مث القاعدة عن تعريف النكرية وأمثلتها. 

  طريقة القياسية.والرتكيب مثل هذا مناسب بنظرية 

 باب المصدر

قولك َضَرَب  ىف تصريف الفعل حنواملصدر هو االسم املنصوب الذى جييء ثالثا 

حنو قـَتَـْلُتُه قـَْتًال  وهو قسمان لفظّي ومعنوّي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظيّ َيْضِرُب َضْربًا 

  حنو َجَلْسُت قـُُعْوًدا َوُقْمُت ُوُقوًفا. وإن وافق معىن فعله دون لفظه فهو معنويّ 

يف بداية فقرة يف باب املصدر يبدأ بالقاعدة عن تعريف املصدر. واجلملة التاىل متتلئ باألمثلة، مث 
  طريقة القياسية.تقسيم املصدر وأمثلته تبني راتبا واحد فواحد. والرتكيب مثل هذا مناسب بنظرية 

 باب الحال

 تُ بْ كِ َر وَ  ابً اكِ رَ  يدٌ زَ  اءَ جَ  وحن .تآنصوب املفّسر ملا انبهم من اهليئهو االسم امل احلال

إّال   نكرة وال يكونوال يكون احلال إّال  .ا وما أشبه ذلكبً اكِ رَ  الّلهِ  دَ بْ عَ  يتُ قِ لَ ا وَ جً ر سَ مُ  سَ رَ الفَ 

  .بعد متام الكالم وال يكون صاحبها إّال معرفة

فقرة متتلئ عن القاعدة. وهذه متتلئ عن تعريف احلال. مث األمثلة،  بدايةوكما فيما سبق، إن يف 
  طريقة القياسية.والرتكيب مثل هذا مناسب بنظرية  والفقرة األخري موجود امللحوظة.

 باب االستثناء

 .االستثناء مثانية وهي إال وغري وسوى وسوى وسواء وخال وعدا  وحاشا وحروف

حنو َقاَم الَقْوُم إال زَْيًدا َوَخرََج الناُس إال َعْمًرا.  فاملستثىن بإال ينصب إذا كان الكالم تاما موجبا



حنو َماَقاَم الَقْوُم إال َزْيٌد  وإن كان الكالم منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على االستثناء

حنو َما قَاَم ِإال زَْيٌد َوَما َضرَْبُت إال زَْيًدا  واملوإن كان الكالم ناقصا كان على حسب العَوزَْيًدا. 

وى وسواء جمرور ال غري واملستثىن خبال وعدا وى وسِ واملستثىن بغري وسُ َوَما َمَرْرُت ِإال ِبَزْيٌد. 

  زَْيًدا َوَزْيٌد.حنو قَاَم الَقْوُم َخَال زَْيًدا َوزَْيٌد َوَعَدا َعْمًرا َوَعْمٌرو وَحاَشا  وحاشا جيز نصبه وجره

إن  يف بداية فقرة متتلئ بالقاعدة عن حروف االستثناء. مث تبني عن استخدامه يف أنواع اجلمل ( 
طريقة ) مع بيان على أمثلته. والرتكيب مثل هذا مناسب بنظرية كان الكالم منفيا تاما و ناقصا 

  القياسية.

  

 من نظم العمريطى .2

 باب المبتدأ والخبر

  عن كل لفظ عامل جمرد    مؤبد سم رفعهاملبتدأ إ

 مطابقا يف لفظه للمبتدا    سم ذوارتفاع أسنداواخلرب إ

  انِ مَ ائِ قَ  انِ دَ يْ وقولنا الز     انِ الش  يمُ ظِ عَ  دٌ يْ كقولنا زَ 

 اونَ خُ أَ  مٌ ائِ ومنه أيضا قَ     ونَ مُ ائِ قَ  ونَ دُ يْ ومثله الز  

  أو مضمر كانت أهل للقضى  سم ظاهر كما مضىواملبتدأ إ

  من الضمري بل بكل ما انفصل    بتدا مبا اتصلاالوال جيوز 

  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



  مع ماله من اخلرب واملبتدأ  ع فعله الذي صدروفاعل م

  َواْبِين قـَرَا َوَذا أَبُوُه قَارِي.    َكأَْنَت ِعْنِدى َواْلَفَىت ِبَدارِي

يف هذا الباب املركب بالنظم، جتد الباحثة القاعدة عن تعريف املبتدأ يف سطر األول وتعريف 
اخلرب يف الصف الثاىن. ويف سطر التايل (سطر غري مضلع) متتلئ باألمثلة عن املبتدأ واخلرب. مث ُتقدم عن 

  طريقة القياسية.ة تقسيم املبتدأ ويُبينه. وأخريا ُتقدم األمثلة. والرتكيب مثل هذا مناسب بنظري

 باب النعت

  يعود للمنعوت أو ملظهر    ما رافعا ملضمرالنعت إ

  منعوته من عشرة ألربع    فأول القسمني منه أتبع

  من رفع أو خفض أو انتصاب    يف واحد من أوجه االعراب

  والضد والتعريف والتنكري    كذا من االفراد والتذكري

  َمَعُه ِنْسَوٌة َحَواِملُ وَجاَء     كقولنا َجاَء الُغَالُم الَفاِضلُ 

  وان جرى املنعوت غري مفرد    وثاىن القسمني منه أفرد

 مطابقا للمظهر املذكور    واجعله يف التأنيث والتذكري

  ُمْنَطِلٌق َزْوَجاُمهَا اْلَعْبَدانِ     مثاله َقْد َجاَء ُحرتَانِ 

  .هُ لَ  اجُ تَ حْ مُ ا الْ هَ نِ يْ دِ  نْ عَ  هُ تُ جَ وْ زَ     ةلَ ائِ سَ  مٌ َال ى غُ تَ ومثله أَ 

يف هذا النظام يف سطر االول يبني عن النعت واملنعوت. ويف الصف الثاىن إىل سطر الرابع متتلئ 
 بأقسام النعت على منعوت. مث تعرض األمثلة. ويف السطر التاىل يبني عن تقسيم األخر، وأمثلتها.

  طريقة القياسية.والرتكيب مثل هذا مناسب بنظرية 

  

  



 باب المصدر

  فقل يقوم مث قل قياما    تصريف حنو قاماوإن ترد 

  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

  َما يَِلي.َوُقْم ُوقـُْوفًا ِمْن قَِبْيِل     فـَُقْم ِقَياًما ِمْن قَِبْيِل اْالَولِ 

، مث يبينه ا النظم يقدم املؤلف القاعدة يف شكل التصريف بلفظ قاميف بداية السطر يف هذ
بالقاعدة يف السطر التاىل. ويؤتى األمثلة واضحا يف السطر األخر. والرتكيب مثل هذا مناسب بنظرية 

  قياسية.طريقة ال

  باب الحال

  مفّسرا ملبهم اهليئآت  احلال وصف ذو انتصاب أيت

  وغالبا يؤتى به مؤخرا    وإمنا يؤتى به منّكرا

  َوَقْد َضَرْبُت َعْبَدُه َمْكُتوفًا    كَجاَء َزْيٌد رَاِكًبا َمْلُفوفًا

  وقد جييئ جامدا مؤوال    والوقد جييئ يف الكالم ا

  معّرف وقد جيي منّكرا.    وصاحب احلال الذي تقّررا

يف الباب احلال يبدأ النظم بتعريف احلال وما يتعلق به، مث تُقدم األمثلة. وأخريا يزيد املؤلف 
 طريقة القياسية.القاعدة عن موقوع احلال وشروطه. والرتكيب مثل هذا مناسب بنظرية 

  

 باب االستثناء

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



  اال وغري وسوى سوى سوا  حوىولفظ االستثنا الذى له 

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

  َوَقْد رَأَْيُت اْلَقْوَم إال َخاِلَدا    كَقاَم ُكل اْلَقْوِم إال َواِحًدا

  فأبدلن والنصب فيه ضعفا  وأن يكون من ذى متام انتفى

  وما سواه حكمه بعكسه    هذا إذا استثنيته من جنسه

  والنصب يف اال بعريا أكثر    َكَلْن يـَُقوَم اْلَقْوِم إال َجْعَفرَ 

  قد ألغيت والعامل استقال    وان يكن من ناقص فاال

  َوَال َأَرى إال َأَخاَك ُمْقِبَال     َكَلْم يـَُقْم إال أَبُوَك أوَال 

  جيوز بعد السبعة البواقى  وخفض مستثىن على االطالق

  مبا خال وماعدا وماحشا.  اوالنصب أيضا جائز ملن يش

يف السطر األول إىل السطر الثالث متتلئ بالقاعدة عن االستثناء. والسطر التاىل تعرض األمثلة. 
طريقة والرتكيب مثل هذا مناسب بنظرية  والسطر باملضلع السفلى متتلئ بالقاعدة، وإال، متتلئ األمثلة.

  القياسية.

 
  :  اإليضاح •

  القاعدة:     اجلملة باملضلع السفلى -
 : األمثلة القاعدة    اجلملة بغري املضلع السفلى -

  
  
  
  
 



جتد الباحثة املزايا من نظم العمريطى على منت اآلجرومية، يعىن جتد زائدة املادة، كما يف و 
 :الباب البدل التاىل

  باب البدل

من إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه يف مجيع إعرابه وهو أربعة أقسام، بدل الشيء 
الشيء وبدل البعض من الكل وبدل البعض من الكل وبدل االشتمال وبدل الغلط. حنو قولك قَاَم َزْيٌد 

لطت َاُخْوَك َواََكْلُت الرِغْيَف ثـُُلَثُه َونـََفَعِىن َزْيٌد ِعْلُمُه َورَأَْيُت زَْيًدا الَفَرَس اردَت أن تقول رايُت الفرس فغ
  فأبدلت زيدا منه.

  باب البدل

  واحلكم للثاىن وعن عطف خال    أو فعل ملثله تالإذا اسم     

  ملقبا له بلفظ البدل    فاجعله يف اعرابه كاالول    

  كذاك اضراب فباخلمس انضبط  كل وبعض واشتمال وغلظ    

  ِعْنِدى َرِغيًفا ِنْصَفُه َوَقْد َوَصلَ     كَجاَءِىن زَْيٌد َأُخوَك َواََكلْ     

  وقد رَِكْبُت اليَـْوَم َبْكَران الَفَرسَ     إيل َزْيٌد ِعْلُمُه الذى درس    

  أو قلته قصدا فاضراب فقط  إن قلت بكرا دون قصد فغلط    

  يدخل جنانا مل ينل فيها تعب.  والفعل من فعل كمن يؤمن يثب    

كما ذكر يف كتاب منت اآلجرومية أّن قسم البدل على أربع أقسام، هي بدل الشيء من 
ال وبدل غلط. مث تذكر األمثلة. ويف كتاب نظم العمريطى قسم الشيء، بدل بعض من كل، بدل اشتم

البدل على مخسة أقسام، هي بدل الشيء من الشيء، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل غلط 
وبدل اضراب، مع بيان واحد بعد فواحد أمثلته على سبيل الرتتيب. ومن هذا الشرح، يستطيع أن يأخذ 

  ى يكمل املادة من كتاب منت اآلجرومية.النتائج أن يف كتاب نظم العمريط
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