الباب الرابع
التحليل ادلقارن بٌن الكتابٌن  :منت األجرومية ونظم ىداية الولدان
كما عرفنا يف الباب القادم أن زلتويات ادلادة يف الكتاب منت
األجرومية ىي ستة وعشرون بابا ( )66وىي من باب الكالم اىل باب
زلفوضات األمساء ،أما زلتويات ادلادة يف الكتاب نظم ىداية الولدان فهي ستة
وثالثون بابا ( )66وىي من مقدمة اىل باب زلفوضات األمساء ،وىنا جيد
الباحث ادلقدمة قبل بداية ادلادة واإلختتام بعد انتهاء ادلادة  ،وادلقدمة فهي كما
يلي :
ادلقدمة
احلمد هلل على ما أنزال  #كتابو على النيب أرسال
بالعربية الفصيحة بال  #حلن وال عقد وال سللال
مثّ الصالة والسالم للنيب  #زلمد واآلل واألصحاب
وبعد فالنحو مق ّدم على  #غايره ألنو خًن احللى

مسّيتها ىداية الولدان  #أسئال ريب النفع مع رضوان

1

وأما اإلختتام فهي :

على جنابو الصالة والسالم  #نرجو بفضل ربّنا حسن اخلتام

1
6
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ومن ىذا الشرح أنو معروف بأ ّن زلتويات كتاب منت اآلجرومية
ونظم ىداية الولدان يكاد يستويان مادة  ،ولكن وجد ىف نظم ىداية الولدان
بعض األبواب غًن موجود ىف كتاب منت اآلجرومية  ،وىي باب عالمات
اإلسم وباب عالمات الفعل وباب عالمات احلرف وباب ادلعرفة والنكرة
وىذان ادلقدمة واإلختتام.
أ -التحليل ادلقارنة من ناحية ادلواد بٌن الكتابٌن  :منت اآلجرومية ونظم ىدية
الولدان
دلعرفة ادلقارنة من ناحية ادلواد بٌن كتاب منت اآلجرومية ونظم
ىداية الولدان وادلباينة بينهما سيحلل الباحث النموذج ادلأخوذة يف الباب
السابق  ،أمالنموذج ادلأخوذة فهي :
 -1باب الكالم
أ -كتاب منت اآلجرومية
باب الكالم
الكالم ىو اللفظ ادلركب ادلفيد بالوضع  ،وأقسامو
ثالثة اسم وفعل وحرف جاء دلعىن  ،فاإلسم يعرف باخلفض
والتنوين ودخول األلف والالم وحروف اخلفض وىي من واىل
ورب والباء والكاف والالم وحروف القسم
وعلى وعن ويف ّ

وىي الواو والباء والتاء  ،والفعل يعرف بقد والسٌن وسوف

05

وتاء التأنيث الساكنة  ،واحلرف ما ال يصلح معو دليل اإلسم
وال دليل الفعل .

6

يبداء ىذا الباب ىف ىذا الكتاب بالقاعدة عن
تعريف الكالم ،مثّ يليها التقسيم من الكلمة ،والقاعدة التالية

كل واحد منها ومل جيد
عن تعريف اقسام الكلمة وعالمات ّ
ىنا أمثلتو.

ب -نظم ىداية الولدان
باب الكالم وما يرتكب منو
كالمهم لفظ مركب مفيد  #بالوضع حنو جائنا من يستفيد
وكـ ـ ـ ـ ــلمــة لفــظ فـ ـريد دال  #مع ـ ـ ـ ــىن ك ـزيد وإالّ وقـ ـ ـ ــال
عمنا  #ف ـ ـ ــعل وحرف قد أتى دلعىن
أقسامــها إسم كبكر ّ
4
وك ـ ــلم رلموعــها ثالث  #كإ ّن عـ ــمراً ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائم حيــاث
باب عالمات اإلسم
فاإلسم معلوم بتنوين وجر  #وأل ندا ومسند وحرف جر
رب وبا
ومن حروف اخلفض من إىل وعن  #على ويف ّ
كللمنن

وأحرف القسم وىي واو  #وبا وتاء حنو تاهلل رووا
6
4
5
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باب عالمات الفعل
ومن عالماتو قد والسٌن  #سوف وتاء أنّثت وتسكن
احلق حنو قد رمت
ويعرف ادلاض بتاء أنثت  #وقد ّ
يدل ّ

6

باب عالمات احلرف

تدل
واحلرف ما ليس لو دليل  #السم وال للفعل قد ّ

7

يبداء نظم باب الكالم ىف ىذا الكتاب بالقاعدة
عن تعريف الكالم مث يليها يف السطر األول ادلثل عن الكالم،
وىف السطر الثاين البيان عن تعريف الكلمة وأمثلتو ،مث يليو
تقسيم الكلمة وأمثلتو وتعريف بعضو وىو تعريف احلرف وزيد
يف أخر السطر تعريف الكلم .
ويليو باب عالمات اإلسم ،ففي السطر األول بيان
عالمات اإلسم ،وىف السطر الثاين بيان حروف اخلفض الي
ىي من بعض عالمات اإلسم ،ويف السطر الثالث بيان
حروف القسم الي ىي من بعض حروف اخلفض
مث يليو باب عالمات الفعل  ،فيبداء ىف السطر
األول ببيان عالمات الفعل ،وىف السطر الثاىن بيان عالمة فعل
ادلاض .
6
7
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وأخًنا  ،يليو باب عالمات احلرف ،وىنا البيان عن
تعريفو وعالمتو أيضا
 -6باب معرفة عالمات اإلعراب
أ -كتاب منت اآلجرومية
باب معرفة عالمات اإلعراب
للرفع أربع عالمات  :الضمة والواو واأللف والنون  ،أما
الضمة فتكون عالمة للرفع يف اربعة مواضع  :يف اإلسم ادلفرد
ومجع التكسًن ومجع ادلؤنث السامل والفعل ادلضارع الذي مل
يتصل بأخره شيء  .وأما الواو فتكون عالمة للرفع يف
موضعٌن  :ىف مجع ادلذكر السامل وىف األمساء اخلمسة وىي :
أبوك وأخوك ومحوك وفوك وذو مال  .وأما األلف فتكون
عالمة للرفع يف تثنية األمساء خاصة  .وأما النون فتكون عالمة
للرفع ىف الفعل ادلضارع إذا اتصل بو ضمًن تثنية أو ضمًن مجع
أو ضمًن ادلؤنثة ادلخاطبة.
وللنصب مخس عالمات  :الفتحة واأللف والكسرة والياء
وحذف النون  ،أما الفتحة فتكون عالمة للنصب ىف ثالثة
مواضع  :ىف اإلسم ادلفرد ومجع التكسًن والفعل ادلضارع إذا
دخل عليو ناصب ومل يتصل بأخره شيء  .وأما األلف فتكون
عالمة للنصب يف األمساء اخلمسة حنو  :رأيت أباك وأخاك
وما أشبو ذلك  .وأما الكسرة فتكون عالمة للنصب ىف مجع
05

ادلؤنث السامل  .وأما الياء فتكون عالمة للنصب يف التثنية
واجلمع  .وأما حذف النون فتكون عالمة للنصب ىف األفعال
اخلمسة الي رفعها بثبات النون .
وللخفض ثالث عالمات  :الكسرة والياء والفتحة  ،فاما
الكسرة فتكون عالمة للخفض ىف ثالثة مواضع  :ىف اإلسم
ادلفرد ادلنصرف ومجع التكسًن ادلنصرف ومجع الؤنث السامل .
وأما الياء فتكون عالمة للخفض ىف ثالثة مواضع  :ىف االمساء
اخلمسة والتثنية واجلمع وأما الفتحة فتكون عالمة للخفض ىف
اإلسم الذي ال ينصرف .
وللجزم عالمتان  :السكون واحلذف  ،فأما السكون فيكون
عالمة للجزم يف الفعل ادلضارع الصحيح األخر .وأما احلذف
فيكون عالمة للجزم يف الفعل ادلضارع ادلعتل األخر وىف
األفعال الي رفعها بثتاب النون.

8

تبداء ىذه الفقرة يف ىذا الباب ببيان عالمات الرفع
مع بيان مواضع ك ّل منها مث يليو بيان عالمات النصب مع
كل منها مث يليو بيان عالمات خلفض مع بيان
بيان مواضع ّ

8
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مواضع كل منها مث يليو بيان عالمات اجلزم مع بيان مواضع
كل منها .
ّ

ب -نظم ىداية الولدان
باب معرفة عالمات اإلعراب
للرفع أربع عالمات ألف  #واو وضمة ونون وألف
فارفع بضمة لفرد مجع  #مكسر كهذه مسامعي
كذالك اجلمع ادلؤنّث السامل  #وغابر ال شيء يف
اخلوامت
وارفع بواو ىف مكانتٌن  #يف مجع ذكر سامل مبٌن
وىف أسام مخسة وىي حم  #أب أخ فم وذو معلوم
فلرتفعن باأللف ادلثنيات  #كعفت اذلندان وادللتحقات
وحنو يفعالن يفعلون  #يرفع بالنون وتفعلٌن

9

باب عالمات النصب
للنصب مخس وىي فتحة ألف  #وكسرة ياء ونون
تنخذف
مكسرا كانظر لنا
بالفتحة انصب مفردا ومجعا ّ #
جوامعا

9
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كذا مضارع إذا ناصب حال  #وما بأخره شيء
اتصل
باأللف انصب يف مجيع األمسا  #اخلمسة ادلعروف
فيما قدما
ومجع سامل مؤنثا انصب  #بكسرة كإ ّن مؤمنات يب
وانصب بياء ىف ادلثنيات  #واجلمع حنو الشاىدين
ىات
وانصب حبذف النون يف األفعال  #قد رفعت بالنون
ىف األحوال

19

باب عالمات اخلفض
ثالثة للخفض كسرة ويا  #وفتحة نائبة اصليا
فاحفض بكسرة لفرد منصرف  #ومجع تكسًن كذاك
منصرف
كذالك ادلؤنث السامل  #حنو مع اذلندات عبد علّموا
واخفض وجوبا مخسة األمساء  #تثنية ومجعها بالياء
وجر ىف اإلسم الذي الينصرف  #بفتحة حنو اىل
ّ
أمحد صف

11

باب عالمات اجلزم
19
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وكان للجزم عالمتان  #سكن وحذف حنو مل متتهن
وىف ادلضارع الصحيح األخر  #سكن لدى اجلزم كلم
تستأخر
واجزم مضارعا عليال أخره  #حبذف علّة وىذا أخره
واخلمسة الي رفعتها بالنون  #إذا جزمتها فكن حبذف
النون

16

يبداء باب عالمات اإلعراب يف السطر
االول ببيان عالمات الرفع ويليو يف السطر الثاين
والثالث بيان مواضع الضمة مث يليو يف السطر الرابع
واخلامس بيان مواضع الواو مث يليو يف السطر السادس
بيان موضع األلف مث يليو ىف السطر السابع بيان
موضع النون .
ويبداء باب عالمات النصب ىف السطر
األول ببيان عالمات النصب ويليو ىف السطر الثاين
والثالث بيان مواضع الفتحة مث يليو يف السطر الرابع
بيان موضع األلف مث يليو ىف السطر اخلامس بيان
موضع الكسرة مث يليو ىف السطر السادس بيان موضع
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الياء مث يليو ىف السطر السابع بيان موضع حذف
النون .
ويليو باب عالمات اخلفض ويبداء ىذا
الباب ىف السطر األول ببيان عالمات اخلفض مث يليو
ىف السطر الثاين والثالث بيان موضع الكسرة مث يليو ىف
السطر الرابع بيان موضع الياء مث يليو ىف السطر
اخلامس بيان موضع الفتحة .
ويليو باب عالمات اجلزم ويبداء ىذا الباب
ىف السطر األول ببيان عالمات اجلزم مث يليو ىف السطر
الثاين بيان موضع السكون مث يليو ىف السطر الثالث
والرابع بيان موضع احلذف مع تقسيمو اىل قسمٌن
ومها حذف حرف العلة وحذف النون .
 -6باب الفاعل
أ -كتاب منت اآلجرومية
باب الفاعل
الفاعل ىو اإلسم ادلرفوع ادلذكور قبلو فعلو وىو على
قسمٌن ظاىر ومضمر فالظاىر حنو قولك قام زيد
ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون
ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت ىند
وتقوم ىند وقامت اذلندان وتقوم اذلندان وقامت
05

اذلندات وتقوم اذلندات وقامت اذلنود وتقوم اذلنود وقام
أخوك ويقوم أخوك وقام غالمي ويقوم غالمي وما
أشبو ذلك وادلضمر حنو قولك ضربت وضربنا وضربت
بنت وضرب وضربت
وضربت وضربتما وضربتم وضر ّ

وضربا وضربوا وضربن .

16

تبداء ىذه الفقرة ىف ىذا الباب ببيان تعريف
كل منهما .
الفاعل مث يليو تقسيمو اىل قسمٌن وأمثلة ّ

ب -نظم ىداية الولدان

باب الفاعل
الفاعل اسم رفعو بالفعل  #قبلو حنو جائين ذوادلال
فاألول الذي كسار
وىو أتاك ظاىرا ومضمرا ّ #
الشعرا

أومثىن أو دلا  #مجع ذكرا أو مئنّثــا مسا
وىو لفرد ّ

والثاين إثىن عشر ذاك حيصر  #على ثالثة ومخس
حاضر
ومتكلّم لو اثنان كذا  #ومخسة لغائب فليحتذى

14

يبداء ىذا الباب ىف السطر األول ببيان
تعريف الفاعل ويليو مثالو مث يليو ىف السطر الثاين بيان
16
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تقسيمو وبيان مثال األول أي الفاعل الظاىر مث يليو
ىف السطر الثالث زيادة بيان الفاعل الظاىر وىي كونو
لفرد أو مثىن أو مجع مث يليو ىف السطر الرابع واخلامس
بيان الفاعل ادلضمر وتقسيمو.
 -4باب العوامل النواسخ
أ -كتاب منت اآلجرومية
باب العوامل الداخلة على ادلبتداء واخلرب
فأما
وظن وأخواهتا ّ ،
وىي كان وأخواهتا وإ ّن وأخواهتا ّ

فإّنا ترفع اإلسم وتنصب اخلرب وىي كان
كان وأخواهتا ّ

وظل وبات وصار وليس وما
وأمسى وأصبح وأضحى ّ
تصرف
زال زما انفك وما فتئ ومابرح وما دام وما ّ
منها حنو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح

عمرو شاخصـاً وماأشبو
تقول كان زي ٌد قائم ـاً وليس ٌ

فإّنا تنصب اإلسم وترفع
ذالك  ،وأما إ ّن وأخواهتا ّ

لعل تقول إ ّن
اخلرب وىي إ ّن وأ ّن ولكن وكأ ّن وليت و ّ

شاحص ومعىن إ ّن وأ ّن للتوكيد
قائم وليت عمراً
ٌ
زيداً ٌ

لعل
ولكن لألستدراك وكأ ّن للتشبيو وليت ّ
للتمين و ّ
فإّنا تنصب
للرتاجي والتواقع  ،وأما ظننت وأخواهتا ّ
ادلبتداء واخلرب على أّنما مفعوالن ذلا وىي ظننت
وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت
55

و ّاّتذت وجعلت ومسعت تقول ظننت زيداً منطلقاً
وخلت اذلالل الئحا وما أشبو ذلك .

15

تبداء ىذه الفقرة ببيان العامل الناسخ األول
تصرف
وىو كان وأخواهتا ويليو بيان كان وأخواهتا وما ّ
منها وبعض أمثلتها مث يليو بيان العامل الناسخ الثاين
كل
وىو إ ّن وأخواتتها ويليو بيان إ ّن أخواهتا ومعىن ّ
منها وبعض أمثلتها مث يليو بيان العامل الناسخ الثالث
ظن وأخواهتا وبعض
ظن وأخواهتا ويليو بيان ّ
وىو ّ
أمثلتها .

ب -نظم ىداية الولدان
باب كان وأخواهتا
فارفع بكان ادلبتدا امسا وانصب  #خربه ككان زيد
صاحيب
ظل بات أصبحا  #صار وليس وكذاك
ككان أمسى ّ
أضحا

ماانفك وما فتئ ما  #برح وما دام كصر معلّما
مازال
ّ

15
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صرف منها شبّو  #هبا ككن مباعدا للسفو
كل ما ّ
و ّ
16

باب إ ّن وأخواهتا
فانصب بإ ّن اإلسم وارفع اخلرب  #كإ ّن زيدا سامع
على اخلرب
ولكن كأن  #حنو كأ ّن مؤمنا قد استعان
ومثلها أ ّن ّ
ومعىن إ ّن أ ّن للتأكيد  #فأ ّكد النسبة لإلسناد

لكن معنها لإلستدراك  #فيها تع ّقب الكالم ادلدرك
ّ

لعل للرتاجى احملصن
كأ ّن للتشبيو ّ
للتمين  #ليت ّ

17

ظن وأخواهتا
باب ّ

بظن ادلبتدا واخلرب  #مفعوليتٌن حنو ظنّين أرى
فانصب ّ
كذا حسبت خلتو زعمتو  #رأيتو وجدتو علمتو

كذا اّتذتو جعلتو مسع  #زيد اخاه قال بالنصح
السميع

18

يبداء باب كان وأخواهتا ىف السطر األول
ببيان عملها ومثاذلا مث يليو ىف السطر الثاين والثالث
16
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بيان أخواهتا مث يليو ىف السطر الرابع بيان أ ّن كل ما
تصرف منها يشبّهها ىف العمل.
ّ

مث يليو باب إ ّن وأخواهتا ويبداء ىف السطر

األول ببيان عملها ومثاذلا مث يليو ىف السطر الثاين بيان
أخواهتا مث يليو ىف السطر الثالث والرابع واخلامس بيان
كل منها.
معاىن ّ

ظن وأخواهتا ويبداء ىف السطر
مث يليو باب ّ

األول ببيان عملها ومثاذلا مث يليو ىف السطر الثاين
والثالث بيان أخواهتا.
 -5باب النعت
أ -كتاب منت اآلجرومية
باب النعت

النعت تابع للمنعوت يف رفعو ونصبو وخفضو وتعريفو
العاقل ومررت
وتنكًنه تقول قام زي ٌد
العاقل ورأيت زيداً َ
ُ
بز ٍ
يد ِ
العاقل ،وادلعرفة مخسمة أشياء  :اإلسم ادلضمر
حنو أنا وأنت واإلسم العلم حنو زيد ومكة واإلسم
ادلبهم حنو ىذا وىذه وىؤالء واإلسم الذي فيو األلف
والالم حنو الرجل والغالم وما أضيف أىل واحد من
ىذه األربعة  ،وأما النكرة كل إسم شائع يف جنسو ال
55

خيتص بو واحد دون أخر وتقريبو كل ما صلح دخول
األلف والالم عليو حنوالرجل والغالم .

19

يبداء ىذا الباب ببيان تعريف النعت ومثالو
مث يليو بيان ادلعرفة وأقسامها اخلمسة وأمثلها والنكرة
ومثاذلا .
ب -نظم ىداية الولدان
باب النعت
كل إعراب وىيئة جلي
النعت تابع دلنعوت يلي  #يف ّ
69

باب ادلعرفة والنكرة
وانقسمت معرفة للخمسة  #وذلك ادلضمر حنو أنت
وعلم ومبهم واسم يلي  #أل حنو جا الغالم للفىت
العلى
مثّ لواحد أضيف النكرة  #ما شاء ىف جنس بغًن
خاصة
ّ

19
69
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يبداء باب النعت ببيان تعريفو من غًن ذكر
مثالو مث يليو باب ادلعرفة والنكرة ففي السطر األول
كل منها ولكن
والثاين والثالث بيان أقسام ادلعرفة مثال ّ
مل جيد بيان النكرة .

 -6باب ادلصدر
أ -كتاب منت اآلجرومية
باب ادلصدر
وىو اإلسم ادلنصوب الذي جييء ثالثا يف تصريف
الفعل حنو قولك ضرب يضرب ضربا وىو قسمان :
لفظي ومعنوي فإن وافق لفظو لفظ فعلو فهو لفظي
حنو قولك قتلتو قتال وإن وافق معىن فعلو دون لفظو
فهو معنوي حنو جلست قعودا وقمت وقوفا .

66

يبداء ىذا الباب ببيان تعريف ادلصدر ومثالو
كل منهما .
مث يليو تقسيمو اىل قسمٌن ومثال ّ

ب -كتاب نظم ىداية الولدان
باب ادلصدر

ادلصدر اسم ذوانتصاب جاء ىف  #تصريف فعل ثالثا منصرف

66
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إن وفق الفعل فلفظيا أتى  #كاجلس جلوسا وثبوتا ان اثبتا
وإن يوافقن دلعىن كاخبلي  #شخا فذاك معنوي ينجلي

66

وكذا يبداء ىذا الباب ىف السطر األول ببيان
تعريف ادلصدر مث يليو ىف السطر الثاين والثالث بيان
نوعي ادلصدر ومثاذلما وىو لفظي ومعنوي.
 -7باب احلال
أ -كتاب منت اآلجرومية
باب احلال
ادلفسر دلا انبهم من
احلال ىو اإلسم ادلنصوب ّ

مسرجا
اذليئآت حنو جاء زي ٌد راكباً وركبت الفرس ّ
ولقيت عبد اهلل راكبا وما أشبو ذلك واليكون
احلال إال نكرة وال يكون إال بعد متام الكالم وال
يكون صاحبها إال معرفة.

64

يبداء باب احلال ببيان تعريفو ومثالو مث يليو
القاعدة منو .
66
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ب -كتاب نظم ىداية الولدان
باب احلال
أخرت
احلال وصف مبهم ذليئة  #منتصب من ّكر ّ
وعرفن ذااحلال ال تنكرى #كجاء زيين ماشيا مع
ّ
قمرى

65

يبداء ىذا الباب ىف السطر األول ببيان
تعريف احلال مث يليو ىف السطر الثاين بيان القاعدة منو
.
اإليضاح :
 -اجلملة بادلضلع السفلى

 :القاعدة

 -اجلملة بغًن ادلضلع السفلى  :أألمثلة
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ب -التحليل ادلقارن من ناحية الطريقة بٌن الكتابٌن  :منت اآلجرومية ونظم
ىداية الولدان
وكذا دلعرفة ادلقارنة من ناحية الطريقة ادلناسبة بٌن كتاب منت
اآلجرومية ونظم ىداية الولدان وادلباينة بينهما سيحلل الباحث النموذج
ادلأخوذة يف الباب السابق
 -1باب الكالم وما يرتكب منو
أ) كتاب منت اآلجرومية
يبداء ىذا الباب بالقاعدة عن تعريف الكالم،
وىو قولو ( الكالم ىو اللفظ ادلركب ادلفيد بالوضع ) مثّ
يليها التقسيم من الكلمة ،وىو قولو ( وأقسامو ثالثة )
والقاعدة التالية ىي القاعدة عن تعريف اقسام الكلمة
كل واحد منها ومل جيد ىنا أمثلتو ،ففيو إدخال
وعالمات ّ

كل من أقسام الكلمة ىف ىذا الباب،
عالمات ّ

والرتكيب مثل ىذا مناسب بنظرية طريقة

القياسية
ب) نظم ىداية الولدان
يبداء نظم باب الكالم ىف ىذا الكتاب
بالقاعدة عن تعريف الكالم (قولو كالمهم ) مث يليها يف
السطر األول ادلثل عن الكالم ،وىف السطر الثاين ( قولو
55

وكلمة لفظ ) البيان عن تعريف الكلمة وأمثلتو مث يليو
تقسيم الكلمة ( قولو أقسامو ) وأمثلتو وتعريف بعضو
وىو تعريف احلرف وزيد يف أخر السطر تعريف الكلم
وىو ( قولو وكلم رلموعها )
ويليو باب عالمات اإلسم ،ففي السطر األول
بيان عالمات اإلسم( قولو ومن عالماتو ) وىف السطر
الثاين ( قولو ومن حروف اخلفض ) بيان حروف اخلفض
الي ىي من بعض عالمات اإلسم ويف السطر الثالث (
قولو وأحرف القسم ) بيان حروف القسم الي ىي من
بعض حروف اخلفض
مث يليو باب عالمات الفعل  ،فيبداء ىف السطر
األول ببيان عالمات الفعل ( قولو ومن عالماتو قد )
وىف السطر الثاىن بيان عالمة فعل ادلاض ( قولو ويعرف
ادلاض )
وأخًنا  ،يليو باب عالمات احلرف ( قولو واحلرف ما
ليس )
ففيو زيادة عن تعريف الكالم والكلمة والكلم و
تفصيل كل من ىذه الكلمات الثالثة بعالمتها مع جعل
مفصال،
كل منها بابا ّ
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والرتكيب من ىذه األبواب مناسبة بنظرية طريقة
القياسية .
 -6باب معرفة عالمات اإلعراب
أ) كتاب منت اآلجرومية
يبداء ىذا الباب ببيان عالمات الرفع مع بيان
كل منها وىو قولو ( للرفع أربع عالمات – اىل
مواضع ّ

ان قال – وأما النون ) مث يليو بيان عالمات النصب مع
كل منها وىو قولو ( وللنصب مخس
بيان مواضع ّ

عالمات – إىل أن قال – وأما خذف النون ) مث يليو
بيان عالمات خلفض مع بيان مواضع كل منها وىو قولو
( وللخفض ثالث عالمات – إىل أن قال – وأما
كل
الفتحة ) مث يليو بيان عالمات اجلزم مع بيان مواضع ّ
منها وىو قولو ( وللجوم عالمتان – إىل أن قال –وأما
اخلذف ) ،ففيو إدخال مجيع اقسام اإلعراب مع
عالمات كل منها ىف باب واحد،
والرتكيب مثل ىذا مناسب بنظرية طريقة
القياسية .
ب) نظم ىداية الولدان

55

يبداء باب عالمات اإلعراب يف السطر
االول ببيان عالمات الرفع ( قولو للرفع أربع ) ويليو يف
السطر الثاين والثالث بيان مواضع الضمة ( قولو فارفع
بضمة ) مث يليو يف السطر الرابع واخلامس بيان مواضع
الواو ( قولو وارفع بواو ) مث يليو يف السطر السادس
فلرتفعن باأللف ) مث يليو
بيان موضع األلف ( قولو
ّ
ىف السطر السابع بيان موضع النون ( قولو وحنو

يفعالن )
ويليو باب عالمات النصب ويبداء ىذا
الباب ىف السطر األول ببيان عالمات النصب ( قولو
للنصب مخس ) ويليو ىف السطر الثاين والثالث بيان
مواضع الفتحة ( قولو بالفتحة انصب ) مث يليو يف
السطر الرابع بيان موضع األلف ( قولو باأللف انصب
) مث يليو ىف السطر اخلامس بيان موضع الكسرة ( قولو
ومجع سامل ) مث يليو ىف السطر السادس بيان موضع
الياء ( قولو وانصب بياء ) مث يليو ىف السطر السابع
بيان موضع حذف النون ( قولو وانصب حبذف النون
)
ويليو باب عالمات اخلفض ويبداء ىذا
الباب ىف السطر األول ببيان عالمات اخلفض ( قولو
55

ثالثة للخفض ) مث يليو ىف السطر الثاين والثالث بيان
موضع الكسرة ( قولو واخفض بكسرة ) مث يليو ىف
السطر الرابع بيان موضع الياء ( قولو واخفض وجوبا )
مث يليو ىف السطر اخلامس بيان موضع الفتحة ( قولو
وجر ىف اإلسم )
ويليو باب عالمات اجلزم ويبداء ىذا الباب
ىف السطر األول ببيان عالمات اجلزم ( قولو وكان
للجزم عالمتان ) مث يليو ىف السطر الثاين بيان موضع
السكون ( قولو وىف ادلضارع ) مث يليو ىف السطر الثالث
والرابع بيان موضع احلذف مع تقسيمو اىل قسمٌن
ومها حذف حرف العلة وحذف النون ( قولو واجزم
مضارعا ) و ( قولو واخلمسة الي ).
ففيو تفصيل كل من أقسام اإلعراب
مفصال،
وعالمات كل منها مع جعل كل منها بابا ّ
والرتكيب من ىذه األبواب مناسب بنظرية طرية

القياسية .
 -6باب الفاعل
أ) كتاب منت اآلجرومية

55

يبداء ىذا الباب ببيان تعريف الفاعل وىو قولو
( الفاعل ىواإلسم ادلرفوع ) مث يليو تقسيمو اىل قسمٌن
كل منهما وىو قولو ( وىو على قسمٌن ) ،
وأمثلة ّ
والرتكيب مثل ىذا مناسب بنظرية طريقة القياسية

ب) نظم ىداية الولدان
يبداء ىذا الباب ىف السطر األول ببيان
تعريف الفاعل ( قولو الفاعل اسم ) ويليو مثالو مث يليو
ىف السطر الثاين بيان تقسيمو ( قولو وىو أتاك ) وبيان
مثال األول أي الفاعل الظاىر ( قولو فاألول الذي )
مث يليو ىف السطر الثالث زيادة بيان الفاعل الظاىر
وىي كونو لفرد أو مثىن أو مجع ( قولو وىولفرد أو مثىن
) مث يليو ىف السطر الرابع واخلامس بيان الفاعل ادلضمر
وتقسيمو  ،والرتكيب مثل ىذا مناسب بنظرية طريقة
القياسية.
 -4باب العوامل النواسخ
أ) كتاب منت اآلجرومية
يبداء ىذا الباب ببيان العامل الناسخ األول وىو
كان وأخواهتا وىو قولو ( فأما كان وأخواهتا ) ويليو
تصرف منها وبعض
بيان عمل كان وأخواهتا وما ّ
55

أمثلتها وىو قولو ( وىي كان وأصبح  -إىل أن قال –
وما أشبو ذلك ) مث يليو بيان العامل الناسخ الثاين
وىو إ ّن وأخواتتها وىو قولو ( وأما إ ّن وأخواهتا ) ويليو
كل منها وبعض أمثلتها
بيان عمل إ ّن أخواهتا ومعىن ّ

لعل
وىو قولو ( وىي إ ّن أ ّن ولكن – إىل أن قال – ّ
للرتاجي والتوقع ) مث يليو بيان العامل الناسخ الثالث
فأما ظننت وأخواهتا )
ظن وأخواهتا وىو قولو ( ّ
وىو ّ

ظن وأخواهتا وبعض أمثلتها وىو قولو
ويليو عمل بيان ّ
( وىي ظننت وحسبت )،ففيو مجع العوامل النواسخ

الثالثة ىف باب واحد ،والرتكيب مثل ىذا مناسب
بنظرية طريقة القياسية .
ب) نظم ىداية الولدان
يبداء باب كان وأخواهتا ىف السطر األول ببيان
عملها ومثاذلا( قولو فارفع بكان ) مث يليو ىف السطر
الثاين والثالث بيان أخواهتا ( قولو ككان أمسى ) مث يليو
تصرف منها يشبّهها
ىف السطر الرابع بيان أ ّن كل ما ّ
كل ما ).
ىف العمل(قولو و ّ

مث يليو باب إ ّن وأخواهتا ويبداء ىف السطر األول

ببيان عملها ومثاذلا( قولو فانصب بإ ّن ) مث يليو ىف
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السطر الثاين بيان أخواهتا ( قولو ومثلها أ ّن ) مث يليو ىف
كل منها.
السطر الثالث والرابع واخلامس بيان معاىن ّ
ظن وأخواهتا ويبداء ىف السطر
مث يليو باب ّ

األول ببيان عملها ومثاذلا مث يليو ىف السطر الثاين
والثالث بيان أخواهتا.

ففيو تفصيل كل من ىذه العوامل النواسخ مع جعل كل
مفصال  ،والرتكيب مثل ىذه من ىذه األبواب
منها بابا ّ
مناسب بنظرية طريقة القياسية .

 -5باب النعت
أ) كتاب منت اآلجرومية
يبداء ىذا الباب ببيان تعريف النعت ومثالو وىو
قولو ( النعت تابع للمنعوت ) مث يليو بيان ادلعرفة
وأقسامها اخلمسة وأمثلها والنكرة ومثاذلا وىو قولو (
وادلعرفة مخسة أشياء ) ففيو إدخال باب ادلعرفة والنكرة
ىف ىذا الباب  ،والرتكيب مثل ىذا مناسب بنظرية طريقة
القياسية.
ب) نظم ىداية الولدان
يبداء باب النعت ببيان تعريفو من غًن ذكر
مثالو ( قولو النعت تابع ) مث يليو باب ادلعرفة والنكرة
50

ففي السطر األول والثاين والثالث بيان أقسام ادلعرفة
كل منها ( قولو وانقسمت معرفة ) ولكن مل جيد
مثال ّ
بيان النكرة  ،ففيو التفصيل بٌن باب النعت وباب
ادلعرفة والنكرة  ،والرتكيب مثل ىذا مناسب بنظرية
طريقة القياسية .
 -6باب ادلصدر
أ) كتاب منت اآلجرومية
يبداء ىذا الباب ببيان تعريف ادلصدر ومثالو
وىو قولو ( وىو اإلسم ادلنصوب ) مث يليو تقسيمو اىل
كل منهما وىو قولو ( وىو قسمان لفظي
قسمٌن مثال ّ

ومعنوي ) والرتكيب مثل ىذا مناسب بنظرية طريقة
القياسية .
ب) نظم ىداية الولدان

وكذا يبداء ىذا الباب ىف السطر األول ببيان
تعريف ادلصدر ( قولو ادلصدر اسم ) مث يليو ىف السطر
الثاين والثالث بيان نوعي ادلصدر ومثاذلما  ،والرتكيب
مثل ىذا مناسب بنظرية طريقة القياسية .
 -7باب احلال
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أ) كتاب منت اآلجرومية
يبداء باب احلال ببيان تعريفو ومثالو وىو
قولو ( احلال ىو اإلسم ادلنصوب ادلفسر دلا انبهم من
اذليآت ) مث يليو القاعدة منو وىو قولو ( وال يكون
احلال إال نكرة )  ،والرتكيب مثل ىذا مناسب بنظرية
طريقة القياسية .
ب) نظم ىداية الولدان
يبداء ىذا الباب ىف السطر األول ببيان
تعريف احلال ( قولو احلال وصف ) مث يليو ىف السطر
وعرفن ذااحلال ) ، ،
الثاين بيان القاعدة منو ( قولو ّ

والرتكيب مثل ىذا مناسب بنظرية طريقة القياسية .

فاحلاصل أن الرتاكب مثل ىذه ادلواد مناسبة بنظرية الطريقة
القياسية كما بسط الباحث من ىذه اجلدوال
جدوال الطريقة ادلناسبة بٌن الكتابٌن  :كتاب منت اآلجرومية ونظم
ىداية الولدان
النموذج من ادلواد

منت اآلجرومية

ىداية الولدان

الرقم
1

باب الكالم

قياسية

قياسية

6

باب معرفة عالمات اإلعراب

قياسية

قياسية

6

باب الفاعل

قياسية

قياسية
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4

باب العوامل النواسخ

قياسية

قياسية

5

باب النعت

قياسية

قياسية

6

باب ادلصدر

قياسية

قياسية

7

باب احلال

قياسية

قياسية

55
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