
 

 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

تَ غحِفُرُه ، َونَ ُعوُذ ِِبهلل ِمنح ُشُروِر أَن حُفِسَنا َوِمنح َسيِ َئاتِ  َتِعيُنُه َوَنسح َد هلل ََنحَمُدُه َوَنسح َمح َأعحَمالَِنا ، َمنح  ِإنَّ اْلح
َهُد َأنح ال إله ِإالَّ هللا َوحح  َللح َفََل َهاِدَي َلُه ، َوَأشح ِدِه هللا َفََل ُمِضلَّ َلُه  َوَمنح ُيضح َدُه اَل َشرِيَك َلُه ، يَ هح

َُدى ُهَدى ُمَُ  َدَق الحَكََلِم َكََلُم هللا َوَخْيحَ اْلح َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه ، َأاَل َوِإنَّ َأصح مٍَّد ، َوَشرَّ َوَأشح
َعٍة َضََلَلٌة ، وَكُ  َعٌة ، وَُكلَّ ِبدح ُُموِر ُُمحَدََثُُتَا ، وَُكلَّ ُُمحَدثٍَة ِبدح  لَّ َضََلَلٍة ِف النَّار . اْلح

 
 عد : أما ب 

 
فنتدارس إبذن هللا تعاىل ِف هذه الليلة وِف الليايل املقبلة إبذن هللا تعاىل متًنا وكتاًِب ِف النحو مشهورًا 

، عند مجيع املبتدئني ِف العلم ؛ ْلنه منٌت مهمٌّ وسهٌل وخمتصرٌ  عند علماء اللغة ، بل هو مشهورٌ 
ر بعض املقدمات املتعلقة املنت أحببت أن أذكُ وقبل الدخول ِف "  وميةجر  اآل" نت وهذا املنت هو م

 به. 
وشهرته  " أبو عبد هللا "كنيته    " ُممد بن ُممد بن داود الصنهاجي "فه هو: من جهة مؤلِ    : فأواًل 

  " ِببن آجروم "
 
إما ف ؛قيل نسبة لقبيلة ِف تلك املنطقة معناها الفقْي الصوِف ، و ؛ قيل هي كلمٌة بربرية  وآجروم : 

" وإما أن تكون هذه الكلمة مبعىن الفقْي الصوِف كما ذكر ذلك ، أن يكون إًذا نسبة إىل القبيلة 
إال أن ترمجته خمتصرة  ؛  ومقدمته بن آجروم "ا" وعلى شهرة  –هللا تعاىل رمحه  – السيوطي "

وله كتب ِف اْلساب والفرائض والقراءات والنحو ، وال يعرف له كتاٌب إال هذا املنت ، ويسْية جًدا 
 ييسر الوقوف عليها.  –عز وجل  –عل هللا ، لكن مل يقف عليها الباحثون ول

وأن وفاته كانت سنة ثَلٍث وعشرين ، راح أن مولده كان عام اثنتني وسبعني وستمائة ذكر بعض الش  
رمحه هللا  – وابن آجروميعترب من علماء القرن الثامن ؛  –رمحه هللا تعاىل   -وسبعمائة بفاس فهو 

 ِف مقدمته هذه ِف النحو قد أعطى اخلَلصات والقواعد املهمة املتعلقة بعلم النحو . –تعاىل 
 



 

 املقدمة الثانية : 
 
  املبادئ العشرة لعلم النحو 

 
 أما من جهة التعريف : 

 
ِجدِ طلق على اجلهة ، تقول : يُ  فالنحو لغة :  ،؛ أي جهته  َذَهبحُت ََنحَو الحَمسح

ٌر ََنحَو زَيحدٍ ويطلق أيًضا النحو لغًة على املثيل واملشابه ، فتقول :    أي قريٌب منه وشبيهه ومثيله  َعمح
ََتَيحُت بِ ول : تقأيًضا النحو لغًة على املقدار فويطلق   ِو َثََلِثنَي ِديَنارًا ( ) اشح   هذا ِف اللغة .َنحح

 
من حيث اإلعراب  ُد يعرف هبا أحكام أواخر الَكِلمقواع ؛ فوه بقوْلمفالنحو عرَّ  أما ِف االصطَلح :

و البناء ، فقوْلم قواعد : فالنحو هو عبارة عن جمموعة من القواعد اليت إذا تعلَّمها املُتعل م وطب قها 
 ِاستطاع أن يعرف كيف يتكلم وكيف ينطق آبخر الكلمة .

 
 رورة ؟هل هي جم

 ) مَررحُت ٍبَزيحٍد (  
 أو منصوبة ؟

 ) رَأيحُت زيًدا ( 
  أو مرفوعة ؟

 ) جاء زيٌد ( .
 

أن  الفاعل مرفوع ،  -إن شاء هللا  -تعل م الن حو يعرف هذه اْلحكام ؛ وذلك مثًَل كما سيأتينا  فإذا
وهذه قاعدة  يُعرف هبا أحكام أواِخر الكلم ،  الفاعل مرفوع  واملفعول به منصوب ؛ هذه قاعدة

  –كما سبق   -فالن حُو يتعل ق آبخر الكلمة وكيف يَ نحطُق هبا املُتَكلِ م 
 

 أم جمرور ؟، أم منصوب ، هل هو مرفوع 
 ا على حركة واحدة وهي الكلمة الَلزمة ؟أم أنه يُنطق هبا دائمً  



 

: كلمة الزمة الكسر ؛   هؤالءِ ، ف   ) مَررحُت هبؤالِء (، و ) رأيت هؤالِء (و  ) جاَء هؤالِء (فتقول : 
 تلَزم الكسر.

 ق بني ِعلم الن حو وعلم الص رف. وهبذا يُ َفرَّ  قالوا : 
 يتعلق أبحكام الكلم ِف أوله أو أوسطه ، مثل :  فِعلم الصرف : 

 : وَنو ذلك ، ومثل  ِصيَم ( -) َصاَم ،  ِقفح ( -) َوَقَف 
َرَج )   َرُج ( -َدحح  ُيَصغَّر بقوِلك : ) السََّفرحَجل : :  ، ومثل  يَُدحح

  الصرف . ِبذف آخره ؛ قواعد عندهم ِف ) الس َفْيحِجح (
 َُناول أن أنُخذ القواعد املُِهم ة ِف الصرف ِف درس آخر إبذن هللا تعاىل .  -إن شاء هللا  -و
 

 . أواخِر الكلِم ، من حيث اإلعراب قواعد يُعرُف هبا أحكام : فإًذا ؛ الن حو
 إىل َجزٍم ، من حيث اإلعراب ، أو الِبناء . رٍ إىل جنصٍب رفٍع إىل تغٌْي من  ومعىن اإلعراب :

م الكسر، وسيأتينا إن شاء هللا تلز  هؤالِء : –كما سبق   -أي لزوم حركة واحدة  البناء :ومعىن 
، أو السكون :  ) أيَن (، أو الفتح مثل :  ) حيُث (الِبناء ، وأنه قد يكون مبحِنيًّا على الض م  مثل : 

 . ) منح (و  ) َكمح (مثل 
فة هذه القواعد هي الن حو ، وموضوُع ِعلم النحو  ؛ وهذا فإًذا معرفة هذه اْلمور هي الن حو ، معر 

 املبدأ الثاين 
 هو:  موضوع ِعلم الن حو

الكَلم العريب ، فَل دخل له ِبلكَلم اْلعجمي من حيث استعماالت العرب ِف كَلم املتكل ِم  
ِف الكتاب ؛ أو ِف الورقة كتبت :  ) زَيحد (كتبت : املسموع ، ْلنه ِف الِكتابة ال دخل له ؛ ْلن ك لو  

 إال  إذا تشك ل ِبْلركات . ٍد ؛ زَيحًدا () زَيحٌد ؛ زَيح مثًَل ؛ ال يظهر هل هو  ) زَيحد (
 .  -إن شاء هللا  -أن  الن حو يتعلق ِبلل فظ املسموع ، وسيأيت هذا  -إن شاء هللا  -ولذلك سيأتينا 

 اْلد  واملوضوُع مث  الثمرة   ،ط ي ب 
 

 ن حو ؟ماهي مثرة ال
 الن حو عديدة ، له مثار عديدة ، مثرته متعددة : تعل م اتمثر  
، فهو يطلب النحو ال لِيتباهى  -َعز  وجل   -حصول اْلجر والثواب ملن أخلص الِنيَّة هلل  منها : 

ا يطلب الن حو ليفهم الكَلم الوارد ِف الُقرحآِن والس نَّة ، لِيفهم كَلم هللا   -ويَ َتَشدَّق ِبلكَلم ، وإَّنَّ
 .  -تعاىل  -ِجر إبِِذن هللا ، فإذا أخلص النِ ي ة أُ  -صلى هللا عليه وسلم –وِله م رسوكَل –عز  وجل 



 

 وِمن فوائد ومثار ِعلم الن حو : 
) كأن يقول :   تقومي اللسان واستقامته ؛ ِبيث يتكلم ِبلكَلم العريبِ  الس ليم ؛ فَل يرفع املنصوبَ 

ِلُح اْللِسَنة وجيعلها  ) جاء ُُمَمًَّدا ( ، وال يَ نحِصب املرفوع كأن يقول :رأيحُت ُُممٌَّد (  ، فالن حُو ُيصح
ِكني الكَلم ، فإذا كان ال ُُيحِسن تنطق ِبلكَلم الص حيح ؛ ول ذلك من ال ُُيحِسن الن حو يفر  إىل َتسح

َتحى منه عند الن َحاة.  الن حو ونطق آبخر الكَلم ؛ أتى مبا ُيسح
 

ِف الدروس وِف القراءة على العلماء واملشايخ وِف اخلطب  :-غْي ما سبق  -أيضا من فوائد النحو 
يتكلم ِبلكَلم املستقيم ؛ ْلن السامع إذا شعر من املتكلم أنه يلحن فإنه ال يركز معه أو ال يستفيد 

ج  مساع مثل هذه الكَلم وق ِف الكَلم ؛ فإذا ْلن فإنه يَ ذخاصة إذا كان ممن يت؛  من كَلمه أحيانً 
  يُتشوق إىل مساعه ،ا مجيًَل ؛ بعبارة أخرى أن النحو جيعل الكَلم فصيحً 

 ،طيب  
 

" كان السلف بقوله :  –رمحه هللا تعاىل  –ما ذكره شيخ اإلسَلم ابن تيمية  : أيضا من فوائد النحو
فنحن مأمورون أمَر إجياب   -واللحن املراد به اخلطأ ِف اإلعراب   -يؤدبون أوالدهم على اللحن  

ح ونصلِ  -أي : القواعد املتعلقة ِبلكَلم العريب  - أو أمَر استحباب أن َنفظ القانون العريب
واالقتداء ِبلعرب ِف خطاهبا ، فلو  ، اْللسنة املائلة عنه ، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة

 انتهى . ا "ا وعيبً ُترك الناس على ْلنهم كان نقصً 
 

 وهو الرابع :املبدأ الذي يليه 
 فضل هذا العلم : 

ف قدرها مبقدار ما ُيتاج إليها ِف الكتاب والسنة واالشتغال ِف شرُ العلم من علوم اآللة اليت يَ 
سنة ؛ فتأخذ هذه القواعد وأيخذ النحو فضله مبا له من أثر ِف فهم الكتاب والسنة الكتاب وال

وفهم الكَلم والقدرة على إيصاله للناس ، وال شك أن النحَو من العلوم املهمة اليت ُيسن بطالب 
 " النحو يصلح من لسان اْللَكِن " العلم أن يهتم هبا ، ولذلك قال القائل : 

ميَلن ْلن اللسان استقامته ِبلنطق  هفي؛ أن يتكلم ِبلكَلم السليم  تطيعالذي ال يس اْللَكنح :
 .ِبلكَلم العريب السليم 

 
ُو َيصِلُح ِمنح ِلَساِن اَْللحَكنِ     النَّحح



 

رُِمُه ِإَذا ملَح يَ لحَحنِ                                                َواملَرحُء ُتكح
 فَِإَذا طََلبحَت ِمَن الُعُلوِم َأَجلََّها    

 فََأَجل َها  نفًعا ُمِقيُم اْلَلحُسنِ                                             
 وهو النحو .

 ولذلك يقول أيضا القائل اآلخر أنه يتكلم ِبلكَلم العريب املستقيم يقول :
 
 ولست بَنحويٍ  يَلوُك لسانَه   

 سليقيٌّ أقوُل فأعربُ  ولكنِ                                             
 

 كَلم العريب املستقيم .ِبليعن أتكلم سليقًة 
 

 املبدأ الذي يليه وهو اخلامس :
 يعن أول من تكلم ِف النحو.  الواضع :

رضي هللا  –   طالبأمْي املؤمنني علي بن أيب :اختلف أهل اللغة ِف أول من تكلم ِف النحو فقيل  
فمن هنا مسي ؛ وانح َنوه  وهذا فاعلٌ  رابع اخللفاء أنه قال ْليب اْلسود الدؤيل : هذا فعلٌ  –عنه 

 أول من تكلم به . هو –رضي هللا عنه  –ا النحو وأن عليً 
" اي أبتاه ما ويذكرون قصة ِف ذلك أن ابنته سألته :   أبو اْلسود الدؤيل وقيل أول من تكلم به :  

يعن  " اي أبتاه ليس عن هذا أردت "فقالت :  بنييت : جنومها "، " ايفقال ْلا :  أمجُل السماِء "
" اي بنييت إن لست أستفهمك : ما الشيء اجلميل ِف السماء ؟ إَّنا أردت أتعجب ، فقال ْلا : 

" ما ؛ ْلنه ملا تقول :  السماء " ؛  أردت ذلك فقويل :  ما أمجَل السماء " ما أمجَل وافتحي فاك
تتعجب من حسنها ؛ وبينهما فرق سببه  " ما أمجَل كذا ! "كأهنا تستفهم ، أما ملا تقول : أمجُل ؟"  

ا الحظ وتنبه أبو اْلسود الدؤيل أن اللحن وقع من ابنته ومن غْيها ، شرع اإلعراب والنحو ، فلمَّ 
ه ِف كتابة قواعد النحو وقيل غْي ذلك  ، املهم أن النحو له قواعد وله أسس ، واملشهور عندهم أن

 أبو اْلسود الُدؤيل هو الواضع .
 هو من علوم اآللة.  ونسبة هذا العلم :

 اسم هذا النحو أو هذا العلم. واالسم :
 النحو  يقال له :

 القواعد  ويقال له :



 

 قواعد العربية .ال ويقال له :
 اإلعراب ، أو اإلعراب والبناء أيًضا يقال له.   ويقال له :

فهذه أمساٌء على هذا العلم ، تطلق على هذا العلم : النحو ، القواعد ، القواعد العربية ، اإلعراب 
 ، اإلعراب والبناء .

 
 استمداد هذا العلم ؛ يعن النحو :

 من أين أيخذ قواعده ؟ 
أيخذ قواعده من الكتاب والسنة ، ومن كَلم العرب ولغتهم وأشعارها ونثرها ، ِف معلَّقاُِتم وِف 

إال الشاذ ؛ اعد موحدة خطبهم املشهورة ، ِف استعماالت العرب فهم يسْيون على قانون وعلى قو 
 قانون وقواعد موحدة  وإال الغالب فهو، ر دالقليل النا

 
أن الشارع  -رمحه هللا تعاىل  -مر  معنا من كَلم شيخ اإلسَلم ابن تيمية  حكم الشارع ِف تعلمه :

 او أمر استحباٍب ؛ ومعىن هذا الكَلم أنه قد يكون واجًبا على البعض ومستحبً أمر به أمر إجياٍب أ
البد أن يعرف من  -صلى هللا عليه وسلم  -سنة رسول هللا وبفالذي يشتغل بكتاب هللا ؛ للبعض 
كان "  ومن القواعد العربية ما ييز به بني الفعِل والفاعِل واملفعوِل به ، بني خرب  كَلم العريبالقواعد 

  وخربها وغْي ذلك . " إن  "واسم  "
لكفاية إذا قام به البعض سقط وإال فإنه قد ال ُيسن الكَلم ِف ذلك ، فحكم تعلمه فرض على ا 

 اإلمث عن الباقني .
أهنم قد يتكلمون ؛ وهنا أُنبه إىل قضية قد يستغلها أصحاب اْلمراض ِف الطعن ِف بعض السلفيني  

كَلم ملحوًن ، واْلقيقة أننا نقول هذا اْلمر يفصل فيه كاآليت : أما كونه إذا ْلن ِف الكَلم يعترب 
 وعند النحاة ، وعند العلماء أنه نقص وعيب.نقص وعيب فهذا صحيح ذوقًا 

 لكن هل يلزم من خطئه ِف اإلعراب والنحو أن جُيرح وأن يُطعن فيه ؟ 
فيعاب خبطئه ِبلنحو، لكن ال يسقط وال يشنع عليه كأنه مبتدع ،  اهذا خطأ ؛ إذا كان سلفيًّا سليمً 

وكم من إنسان وكم من إنسان صاحب َنو وإعراب وعنده منهج فاسد أو عقيدة متخبطة ، 
واضح بنيِ  وإن أخطأ ِف اإلعراب إال أنه صاحب اعتقاد سليم ومنهج  يصاحب منهج سليم سلف

ما كونه أخطأ ِف بعض الكلمات أو ِف اإلعراب أوِف وأقبل اْلق الذي عنده فهذا يُ ، واضح  قومي
ال بقدٍر يوصل به إىل السقوط كما ُياوله بعض الناس الذين يسِقطون ؛ كذا فهذا يعاب بقدٍر 

السلفيني على اخلطأ ِف النحو وهم يعرفون ُأنًسا آخرين خيطئون خطأ ِف العقيدة وخطأ ِف مسائل 



 

ومع ذلك ال ُيَشنِ ُعوَن عليه وهؤالء كأن اخلطأ  ،  مسائل الدينوخطأ ِف كذا وكذا وِف، الفقه متكرر 
وهذا خطأ ؛ ْلن اخلطأ املتعلق ِبلعقيدة ؛ ِف النحو أعظم من اخلطأ ِف العقيدة وِف املنهج وِف الفقه 

لى صاحبه واملتعلق ِبملنهج واملتعلق ِبلفقه هذا أمر يتعلق ِبلدين ، وأما اخلطأ ِف الكَلم فمردود ع
  د وهذا املتصدر يتكلمرَ لكن اخلطأ ِف الدين إذا انتشر بني عامة الناس ومل ي ُ م العريب موجود و والكَل

 
  أعظم ؟ افأي    هم

 
ولذلك الذي أييت إىل بعض املشايخ السلفيني ويشن ع عليه ِبخلطأ النحوي فهذا يَلم ؛ لكن وهذا 

 العلماء السلفيون وطلبة العلم السلفيون حينما يردون التفصيل اْلخْي الذي أريد أن أقوله : أحيان
على املخالفني أيتون ِبْلخطاء النحوية واللغوية ؛ من ِبب أنك ال تفقه ال ِف الدين وال ِف اللغة 

 الفقهية ، وهذا مر معنا ِف القواعد العربية ؛ فيكون النقد تبًعا ال ابتداءً 
 " أنه يثبت تبًعا ماال يثبت استقَلاًل " 

فأنت مبطل ، أما إذا رددت على إنسان ؛ ردت أن تنتقد السلفي خلطأ َنوي فقط وتسقطه أإذا 
:  مث مع ذلك تورد عليه أخطاءه ِف النحو، عنده اَنرافات وخمالفات ِف العقيدة وِف املنهج  والفقه 
 فهذا أنت ُمق هبذا ؛ فيثبُت تبًعا ما ال يثبت استقَلاًل .

 
 املبدأ اْلخْي : " املسائل "

ن أِباث من فعل وفاعل ومرفوع ومنصوب وَنو فنقول : مسائل هذا العلم املراد هبا ما يتعلق هبا م
  -إبذن هللا تعاىل  -ذلك من املباحث اليت ستأتينا 

 وهذه هي املبادئ العشرة اليت نظمها بعضهم بقوله : 
 

 ُكلِ   ِعلٍم َعَشَره   ِإنَّ َمباِدئ
 اْلَد  َواملوُضوُع مثَّ الثََّمَره                                     
َبةٌ  ُلُه  َوِنسح  َوالَواِضعح  َوَفضح

ُم الشَّارِعح                                      َداُد ُحكح ِتمح ُم ااِلسح  َوااِلسح
تَ َفى   َمَساِئٌل والبَ عحُض ِِبلبَ عحِض اكح

 َوَمنح َدَرى اجلَِميَع َحاَز الشََّرفَا                                    
 



 

 فإًذا هذه هي املبادئ العشرة .
 يطلق على اجلهة واملقدار واملثيل.  فالنحو لغة :
قلنا النحو ؛ قواعد يعرف هبا أحكام أواخر الكلم من حيث اإلعراب والبناء ، وقلنا  واصطَلًحا :

هذا الفرق بني النحو والصرف ؛ فالنحو يتكلم عن أحكام أواخر الكلم والنطق هبا ، وأما  الصرف 
تعلق آبخره من جهة اْلذف واإلضافة  ا لهفيتكلم عن أحكام أوائل الكلم وأوسطه وقد يكون أيضً 

 واإلبدال.
 

 الكَلم العريب.  وموضوع النحو :
، وصيانة اللسان عن  -عز وجل  –حصول اْلجر والثواب ملن طلب هذا العلم خملًصا هلل  ومثرته :

 اخلطأ وحفظه عن اللحن 
 
 فهم الكتاب والسنة وكَلم سلف اْلمة. ا من مثرته :وأيضً  
 .أنك ِبسن كَلمك وفصاحته جتعل املستمع يقبل عليك ويتذوق الكَلم  ا من مثرته :وأيضً  

 
له فضٌل بشرف ويشرف بشرف ما يتكلم عنه من جهة تعلقه ِبلكتاب والسنة  وفضل هذا العلم :

غة : معاين وبيان وبديع ، ، فهو من العلوم العربية من َنٍو وصرٍف ، وقافيٍة ونثٍر وِشعٍر، وبَل
 واخلطابة والرسائل ؛ فهذه علوم اللغة العربية والنحو من أشرفها وأفضلها .

 
 فهو من علوم اآللة . وأما نسبته :

وهذا  " أبو اْلسود الدؤيل "ما قيل ، وقيل في"علي بن أيب طالب " فمر معنا أنه  ما الواضع :وأ
 اْلشهر .

 
 وقلنا من أمساء هذا العلم 

 علم النحو  يقال له : واالسم 
 علم القواعد   ويقال له : 
 علم القواعد العربية أو اللغة العربية  ويقال له : 
 ب أو علم اإلعراب والبناء .علم اإلعرا ا :ويقال له أيضً  

 



 

 فمن الكتاب والسنة ومن كَلم العرب شعًرا ونثًرا وخطًبا . وأما استمداده :
 فمر  معنا أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط اإلمث عن اآلخرين . وأما حكم الشارع :

ما يُبحث فيه من أبواب اإلعراب والبناء والرفع واخلفض وَنو ذلك ؛ فهذه هي ن مسائله : وأ
 . املبادئ العشرة ْلذا العلم

  
فبعضهم نظم ؛ اآلجرومية اعتىن هبا العلماء ، اعتنوا هبا : فبعضهم نظمها ، املقدمة اليت تلي هذه 

ِف مئة ومخسني  " الشنقيطي عبيد ربه "اآلجرومية ، كما ذكر بعض الشراح أن بعضهم نظمها وهو 
أنه أخذ اآلجرومية ومتمها بقواعد جديدة أضافها إىل بيتا ، وبعضهم أكمل اآلجرومية مبعىن 

َمة اآل " ابطَّ اخلَ "  اآلجرومية ؛ وذلك مثل  ، جًدا  وهم كثُ رٌ جرومية ، و منهم من شرحها ِف ُمَتمِ 
" التحفة وهناك من الشروح املعاصرة املفيدة  " الكفراوي "وهناك شرح  دي "و " املك  فهناك شرح 

 ؛ ، وأيضا من الشروح املعاصرة السهلة املهمة ملُحيي الدين عبد اْلميد جرومية "السنية شرح اآل
 . و هو شرح متنٌي وسهٌل ومجيلٌ  -رمحه هللا تعاىل  - شرح الشيخ العَلمة ُممد صاحل العثيمني

اب وهذه أمهية هذا الكت هذا يدل على؛ واهتمام العلماء مبنت اآلجر ومية شرًحا و نظًما وتتمة  
 املقدمة ؛ ولذلك كثْي من العلماء يوصي الطَلب بدراسة اآلجر ومية.

 
 مل           اذا ؟  

 ؟ جروميةاآلم    ا الذي متتاز به 
 الذي متتاز به اآلجر ومية من عدة جهات :

مل يذكر قواعد كثْية جًدا إَّنا ذكر   -رمحه هللا تعاىل -بن آجر وم اأهنا خمتصرة مبعىن أن  أول جهة :
 عد يسْية ليست ِبلكثْية .قوا

أنه ذكر من أهم القواعد املتعلقة ِبلنحو اليت ال يسُع طالب العلم جهلها أو التقصْي  امليزة الثانية :
 فيها .

كتبها أبسلوٍب سهل واضٍح يفهمه   -رمحه هللا تعاىل  -بن آجر وم اأن  جرومية :يزة الثالثة لآلامل
 -إبذن هللا  -قرأ اآلجر ومية يستطيع وفهم إذا  ح امليسر معها ، بل من عنده قدرةاملبتدئ مع الشر 

 أن يفهم مسائلها .
 

لت وأبرزت هذه القواعد ، قد هَّ أنه ذكر تقسيمات لبعض اْلنواع سَ  امليزة الرابعة لآلجر ومية :
إذا ذكر لك بن آجر وم ذكرها مقسمة مفصلة ؛ والشيء اجتدها ِف كتب أخرى متداخلة ؛ لكن 



 

ذكرها بتقسيٍم  -رمحه هللا تعاىل  -ابتداًء متداخًَل قد ال تفهمه أو ال تستوعبه ؛ بينما ابن آجر وم 
 ٍ   واضح .بنيِ 

  
كثرة الشروح عليه وهذه ميزة ؛ ْلنك إذا   : جروميةاآلأيًضا من مميزات هذا الكتاب وهذا املنت منت 

تفهمه إذا ما عندك إال شرح أو شرحني فأنت حينهاقد يصعب أن تتذاكره و أن أردت أن  تدرسه و 
واآلخر يوضح بصورة  عليك فهمه ؛  بينما هذا الشيخ يشرح بطريقة واآلخر يشرح ويثل ويعرب

 نا فتزداد معرفة وفهًما ْلذا املنت .هنا وها هُأخرى فتقرأ 
 

وأحسن فهمها  جروميةاآلوهي ميزة معنوية ؛ الَحظوا أن املُبتدئ إذا قرأ  أيضا ميزة يذكرها العلماء :
ِف تفه م  -إبذن هللا تعاىل  -أنه يسهل له كثٌْي من العلوم ؛ مبعىن أن هذا املنت يكون فيه خٌْي وبركة 

 العلوم ، ويظهر أن الس ر ِف ذلك :
ووقفوا على أن  جروميةاآلا ، فإذا درسوا ْيً ويرونه صعًبا شاقًا عسِ  ، أن الطَلب يستصعبون النحوَ  

انفتحت أذهاهنم وقلوهبم للعلم ، وأقبلت على العلم وتشوقت ، لة وواضحة النحَو فيه قواعد سه
ٌل إليه ، ْلنك إذا كنت ترى أن النحو صعب فأنت سَتى العلم كله صعب ، ْلن النحو ِبب مذلِ  

على سهولتها ووضوحها ؛ فإنك حينها  جروميةاآلوميسٌر للفهم ، فإذا اتقنت  -إبذن هللا تعاىل  -
 والعلم . تنطلق ِف الفهمِ 

 
" وإن من ودي : ى اآلجر ومية ، فمن ذلك قول املك  عل –رمحهم هللا تعاىل  –وقد أثىن العلماء  

من املقدمات املختصرة والُلمِع املتخْية مقدمة الشيخ الفقيه - أي علم النحو -أجلِ  ما وضع فيه 
كما نقله بعض الصنهاجي ، فهي مفتاح علم اللسان "   دَ و تاذ املقرئ : أيب عبد هللا ُممد بن دااْلس

 جروميةاآل" قال : "  –رمحه هللا تعاىل  –وأيًضا نقل بعض الشر اح قول العَلمة العثيمني  الشر اح ،
وأن أنصُح به كل مبتدٍئ أنه يقرأه ِف ، جامٌع مقسٌم سهٌل  ،  النحو لكنه مبارككتاٌب صغٌْي ِف

 انتهى . النحو "
 

هذا بعض كَلم العلماء ِف الثناء على هذا املنت ، وإن شاء هللا تعاىل ستكون مذاكرتنا  فإًذا :
 : االعتناءومدارستنا ْلذا الكتاب عن طريق 

 بشرح كَلم املؤلف . أواًل :
 ِبستخَلص قاعدٍة لكل كَلم له . َثنًيا :



 

 . -إبذن هللا تعاىل-ِر اإلعراب لكل قاعدة من هذه القواعد املتعلقة هبا بذكَثلثًا : 
فاملرجو من اجلميع من إخواننا وأخواتنا أن يكونوا ِف رغبٍة وتشوٍق ْلذا العلم ، وهذه القضية 

فأقول : كثٌْي من الطَلب والطالبات ؛ اْلخْية اليت أريد أن أختم الكَلم هبا مما يتعلق بعلم النحو 
ه .  يتخوفون من النحو وال يفهمونه حىت لو درسوه ، يقولون : حاولنا أن نفهمه فلم نفهمح

 
تفيهم هذا العلم ، وأحياًن يكون السبب  إما ْلن املدرس مل ُيسن فأقول السبب ِف ذلك يعود : 

أقصد مما  -أنه ال يفهمه ، سوء ظٍن بنفسه  ؛ أن طالب العلم ِف قلبه ختوف وسوء ظٍن ِبلعلم  هذا
وِبلتايل هو لن ينتفع من الشرح والقراءة ، ْلنه أصًَل واضع حجاًِب  -يتعلق ِبلعلم أنه لن يفهمه 

ذا العلم ، فلن يتقدم فيه إال أن يشاء هللا ، واْلقيقة أن وغطاًء على قلبه وعلى عقله أن يفهم ه
هذا العلم علٌم سهٌل وميسٌر وعلٌم لذيٌذ ِف قضية تطبيقاته وقضية تفهمه ؛ ولكن لو ُأِخذ قاعدًة 

 وُتؤخذ أواًل القواعد العامة ، وأما التفصيَلت اْلخرى ودقائقه فاملبتدئ ال يشتغل هبا.، قاعدًة 
أن الواحد منا قد يتقن اللغة اإلجنليزية ويتقن اللغة الفرنسية ويتقن أيًضا اللغات وأيًضا لو أتملنا 

 اْلخرى إذا تعلمها. 
 

 فكيف يتقن لغات أجنبيًة عنه وال يتقن لغتُه العربية ؟!
 
 –" سيبويه " وأيضا جند أن بعض علماء النحو ورجاله من الفرسان واملربِ زين ِف هذا العلم ف  

إمام النحو ؛ فَاِرِسيٌّ  كان أعجميا  ولكن تعلم حىت صار إماما ُمربِ زًا ِف اللغة  –رمحه هللا تعاىل 
 العربية .

 
  ريب أن يتعلم النحو ؟أفَل يكن للعريب ومن يفهم الكَلم الع 

 
 بلى !

مطلوب لفهم القرآن و  –أعن النحو  -وأيضا إذا استحضر الواحد منَّا النية وأن هذا العلم   
 . -السنة ويساعدن لذلك ، فإن الواحد منا يُقبل عليه بشغف ، إبذن هللا تعاىل 

 
؛ أنكم لن  اأن تدخلوا ِف هذا العلم وأنتم تظنون أبنفسكم سوءً  !!إايكم !!إايكم  ،فبارك هللا فيكم 

 ُُتسنوا هذا العلم مهما حاولتم .



 

وأن أذكر لكم قصة ِف هذا ، عن شخص ما ، كان ال يُ تحقُن النحو وكان إذا قيل له مثَل : ذهب 
 زيٌد إىل املدرسة 

  ذهب إيش؟ 
 اسم .  يقول :

 فعل .  يقول :طيب زيد 
 فاعل. يقول :  إىل

 ا وال ييز بني الفعل والفاعل واْلرف واالسم .ما يعرف أبدً 
أخذ القواعد  ؛جرومية فُمعلِ ُمه أخذ منت اآلوهللا ال أقوْلا مبالغة بل كان هكذا هذا الشخص ، 

جرومية كمنت ؛ إَّنا استخلص القواعد وبدأ يعطيه ه إايها من غْي أن يُدرِ َسُه اآلقاعدة قاعدة  ودرَّس
 أن الكَلم ينقسم إىل : 

 .اسم وفعل وحرف ، وعَلمات االسم كذا
  . وعَلمات الفعل كذا 

 .وعَلمات اْلرف كذا 
جيد  -يعن  –مث إىل أن أصبح هذا الشخص الذي جيهل النحو متاما إىل أن أصبح وأخذ درجة  

أنه كان يرسب ويسقط ِف النحو ملدة ثَلث سنوات ، وكانت هذه  جدًّا  فيما أذكر ِف النحو مع
فالشاهد من الكَلم والقصة أن هذا ، السنة اْلخْية إما أن ينجح وإما أن خيرج من الدراسة 

سم والفعل ، مث وكان ال ييز  بني الفعل والفاعل واْلرف واال، الشخص كان ُمعقد جدًّا من النحو 
إن شاء هللا تعاىل ،  -فأنتم كذلك   -بفضل هللا تعاىل -صبح ُمتِقًنا له جرومية أبدراسة قواعد اآل

 يكن لكل واحد ِمنَّا أن يتقن هذا العلم إذا تذكر ما سبق . -إبذن هللا  تعاىل 
 
والعلم الذي يقود ، لم اجلميل والع، هبذا أكون قد انتهيت مبا يتعلق مبقدماٍت ْلذا العلم الشريف  

 . -إبذن هللا تعاىل  -ت العلم إىل النبوغ ِف العلم طَلب العلم وطالبا
إبذن  -وأريد أن أذكر أمًرا ؛ أرغب من إخواننا وأخواتنا طَلب العلم وطالبات العلم أن ُُيضروا  

من اللقاء القادم معهم دفَتًا وقلًما ، ليس لآلجرومية ْلنه هذا أمر مفَتض ما ُيتاج أن  -هللا تعاىل 
 أذكره .
 ا خاصَّني مباذا ؟ دفَتًا وقلمً ولكن 

بفوائد تتعلق بكيفية كتابة اْلِباث وكيفية أتليف الرسائل والكتب ، سأجعلها إبذن هللا مقتطفات 
إبذن هللا  -أقول و  -يسْية كل مرٍة أذكر بعًضا منها ، شيًئا فشيًئا حىت يكتمل البناء إبذن هللا تعاىل 



 

القدرة على كتابة اْلِباث وعلى كيفية مجع  عنده أن كل واحد منكم بعد ذلك ستكون -تعاىل 
 .-إبذن هللا تعاىل  -املعلومات وعلى اخلطوات املطلوبة ِف ذلك 

فبارك هللا فيكم ، ال تَنسوا هذا اْلمر وصلى هللا وسلم على نبينا ُممد وعلى آله وصحبه وسلَّم  
 أمجعني واْلمد هلل رب العاملني .

 


