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 املستخلص

 
ّ
يجيري، ألن

ّ
مدى يهدف هذا البحث املتواضع إلى نفض الغبار عن بعض تراث األدب العربي الن

 إنتاجاتهم 
ّ
ثر مما يجعل عدًدا من الباحثين أن يؤمنوا بأن

ّ
عر والن

ّ
نبوغ علماء هذه البالد في الش

راكيب
ّ
ا بعض مؤلفات العرب في انسجام أساليب أو سياق الت

ً
. ولهذا (1)تضاهى أو تفوق أحيان

عليمية، وعرض أعمالهم العلمّية بالتفصيل، والّد 
ّ
كتور لقمان يجدر بنا االهتمام بقصائدهم الت

فوا مؤلفات أدبّية 
ّ
غة العربّية، وأل

ّ
األويى من أبرز علمائنا املعاصرين الذين خدموا اإلسالم والل

وعلمّية نفيسة في االنتاج العربي، ولقد أثر الباحث أن يكتب عن شخصية الّدكتور لقمان 

حو" ليرجع العلمّية واألدبّية، وعن منظومته التّعليمّية املوسومة بـ"ميمية اإلعراب ف
ّ
ي علم الن

قاط التالية، محاور 
ّ
إليها الّدارسون، ولتحقيق هذا الهدف املنشود يقترح الباحث أن تكون الن

عليمي عند العرب. املناقشة للبحث:
ّ
عر الت

ّ
عر التعليمي في نيجيريا بداية الش

ّ
ترجمة حياة .  الش

عليمي "ميمية اإلعراب".عرض تحليلي ملنظومته في ال. الّدكتور لقمان نورالّدين أالويى.
ّ
عر الت

ّ
 ش

 الخاتمة. مالحظات حول الكتاب.

 االدب العربي في افريقيا , الشعر التعليمي , دراسه وتحليلالكلمات الرئيسيه: 

 

Abstract 
Arabic poetry is grouped based on different contorted one of which is 
'aghrad (purposes). A type of such poetry is called ash-shi ru-t-laclimi 
(didactic poem) in which the another enplane a particular knowledge. 
It exposes the reader to certain principles of the swept matter. Many 
of Nigerian scholars have documented various branches of 
knowledge in poem to case their memorization for students especially 

                                                 
ـــــيإل محّمـــــد ميماســـــا فـــــي ت ـــــّور اإلنتـــــاج العربـــــي النيجيـــــري" - 1

ّ
 FAISخليـــــل ا عثمـــــان بـــــودوف: "إســـــهامات الش
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the children for their inclination to play method of teaching. A good 
example is mimiyyatu-l-'lcrab on Arabic Grammar. The author 
succeeded in rending rules of Arabic Grammar in poetic verses. It is 
aim of this paper to analyze and evaluate the content of the poem in 
term of strength and weakness. The paper, after introduction, 
explains origin and development of shicru tac lmi it also gives brief 
account of biography of the poet before analysis of the poem and 
conclusion. 
Key Words: Arabic Literature in Africa, Didactic Poetry, 
Interpretation 

عر  بداية
ّ

عليمي الش
ّ
 العرب: عند الت

 بالحضارات احتكاهم إال بعد العرب عند لتعرف في قصائد الحقائق نظم فكرة تكن لم

عر الالعّباس يالعصر  في ًصاوخصو  ،األجنبية
ّ

إلى  تسرب الذي الكثير  الجديد من تعليمي، والش

في  ظهرت ، فقديرهما، وغواألندلس وموالرّ  الفرس اتبحضار  العرب ةصل نتيجة العربي األدب

ب علم ففي مختلفة، في علوم طوال قصائد مّرة العّباس ي ألّول  العصر 
ّ
ابن  نظم وفروعه ال 

 بقوله. تتحهااف التي تهز أرجو  ّسينا

 املاجد العلي واتــرّب الّسم الواحد **  امللك  هلل دـالحم

س  مـبالنظ   ضلهــف اإلنسانا **  خلق  قد بفضله
ّ
 انـوالل

ع
ّ

 البدن ملوك اءــاألطب اــكم ** األلسن أمراء راءـوالش

فس يسّن  هذا
ّ
 بال  مـالجس بـي  اذو  فصاحه **بال الن

ّ
 صاحهن

ب جميع فيها ** اكتمل قد وزةـأرج وهذه
ّ
 (1)لـوعج علم ال 

حو  منظومته في تعليم الكسائي ونظم 
ّ
 وقال: العربّية العلوم جميع على وفضله الن

ما
ّ
ح إن

ّ
 ينتفع  أمر  ي كّل ــف وبه ** يتبع قياس و ـالن

حو  أتقن ما وإذا
ّ
 (2)فاتسع مرا املن ق مّر في فتى ** الن

حو  في تعليم ما نظم من أجود مع ي ابن أرجوزة ر وتعتب 
ّ
عر  من رفوالصّ  الن

ّ
 حيث التعليم الش

 ه:بقول تتحهااف

                                                 
ـــعر  - 1

ّ
عليمـــي لـــدى الـــوزير محمـــد بـــدا مـــن خـــالل أرجوزتـــه غرائـــب القـــر ن" أبـــوبكر محمـــد عياـــ ى: "الش

ّ
 FAISالت

JOURNAL OF HUMANITIES published by faculty of Arts and Islamic studies Bayero University, 

Kan, Volume 4, number1, 2212 p:171. 
غـة الت بيقـي، مركـ  البحـ  -2

ّ
وث الجامعـة اإلسـالمية العامليـة بمالي،يـا، أحمد شيإل عبـد الّسـالم: مقدمـة فـي علـم الل

وزيع، ط
ّ
 .99م، ص:2222، 2للنشر والت
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ور  بدع بن مع ي بن الغفور ** يحيى ربه يـراج يقول 
ّ
 الن

  أرجوزة وجي،ة
ّ
 وــحش  من خلت ألف ّدتهاع ** حوفي الن

  همملعل
ّ
ظم ظـحف  بأن

ّ
 ( 1)مـالفه  يدـوالبع الذكي وفق ** الن

ى البيالوي  علي بن وملحمد
ّ
عر  من مالءإل وا الّرسم دواعق موضًحا ومةظمن املتوف

ّ
 الش

 :املنظومة م لع في قول ي التعليمي

 اإلحسان دائم  هاإلل  ًداـحم ** بالبنان  رسمـما ي  أفضل

ظم **  بهذا  القصدـف وبعد
ّ
 الّرسم فّن   للناس  ابنـتقري الن

  ببهجة سميته
ّ
 ( 2)والكتاب قراءـال ةـوتحف الب **ـــال 

 :في ملحته قواللحريري  كذلك

 وإلى كم ينقسم احدًّ ونوع ** املنتظم الكالم عن ليئيا سا

 ( 3)معقول  له من فهم مهوافه ما أقول ** الّرشد هديت اسمع

عالل هذا شأن عظم ثّم  من
ّ

 أشتات تأليف إلى ال ائد األّمة احتياج نتيجة ر ون من الش

 تبكال أّمهات من كأثرة كثيرة الّدارسين اليوم وفي أيدى للتعليم والحفظ، لهاوتسهي علومها

عر  املصنفات
ّ

حو والّصرف علم من التعليمي في الش
ّ
والفقه ومص لح  والعروض ةوالبالغ الن

أريإل الحديث
ّ
جويد واألدب والت

ّ
 انتجت التي شعرية تألفيا والسيما ،يرةالّس و  القر ن وعلوم والت

اس منها ألفية البرمادي في أصول الفقه وألفية  لتعليم العلماء قرائح من
ّ
 في غريب الكردىالن

 ابن وألفّية العشر  في القراءات ج ريال ابن ألفيةو  ،والبيان في املعانيألقها  وألفية ،القر ن

 
ّ

 في علوم العلماء مما ألف وغيرهما ،(4)الحديث وألفّية القرافي في علم في الفرائض حنةالش

ون  بهذا العرب فيه يؤلف لم من العلوم تجد تكاد فال  مختلفة
ّ
 .الل

 

عر 
ّ

عليمي الش
ّ
 في نيجيريا: الت

 نيجيريا ومن العلوم
ّ
اب لع عليهاخ التي األفريقية  قةاملن من ج ء أن

ّ
في  العرب الكت

 جمعها وسل ة حجًما وواليات مختلفة ممالك من عدة تتكون  وهي "الّسودان "بالد اسم القديم

                                                 
وزيـــــع، ط  -1

ّ
شـــــر والت

ّ
، 1يحيـــــى بـــــن عبـــــد املع ـــــى: الـــــّدرة األلفيـــــة ألفيـــــة ابـــــن مع ـــــى، فـــــي دار الفضـــــيلة القـــــاهرة للن

 .17م،س ص:2212
اب، م بعة الثق -2

ّ
الب وتحفة القراء والكت

ّ
نيجيريا بدون  –أجيجى-افة اإلسالمية، محمد علي البيالوي: بهجة ال 

 .4تأريإل، ص:
 .2بدون تأريإل، ص: -لبنان-أبو القاسم بن علي الحريرى: ملحة اإلعراب، املكتبة الشعبية، بيروت  -3
وزيع، ط -4

ّ
شر والت

ّ
 .4هـ، ص:1432، 2خالد الع ار، حاشية الّصبان على شرح األشموني، دار الفكر للن
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من  نيجر  حولها نهر  ما أي "نيجيريا" مباس رأية واحدة تحت ليون االبري  املستعمرون

ا ، تجدهاإفريقيا غرب في نيجيريا وتقع م،1914 ،عامالبلدان
ً
 رونيوالكام، (1)تشاد بال  شرق

 بلدان غرب أكبر  وهي ،بنين ةيجمهور  وجنوب املحيط األطلا ي وغرب ،النيجر بالد وشماال 

ان يبلغ إذ ا،سكان أفريقيا
ّ
 كسافا مثل النباتية وةرثبال نّيةغ ، وهينسمة مليون  112 هاعدد سك

 
ّ
 أشهر و  نيةاملعدا روةوالث

ّ
 ليغوس القديمة وعاصمتها نيرا، هي لنيجيريا الوطنية ملةعوال فط،الن

 لها املعرف أشهر  قبيلة مائتي عن نيفي مما البالد تتألف "أبوجا" الحالية والعاصمة )الغوس(

 ،اإلنجلي،ية فهي الّرسمية لغتها أما .ولهجة لغة مائتي ما ي يد فيه واإلبو، وتوجد واليوربا الهوسا

، (2)يانات بهاالّد  أكبر  هما واإلسالم املسحّية ولكن، للبالد رسمية نةبديا نيجيريا دستور  وال يعترف

 رواد إلى أفريقيا في غربي لها اورةاملج والبلدان ي في نيجيرياالعرب االنتاج في بداية الفضل ويرجع

  اإلسالمية الثقافة نشر  كان وقدفودي ال اإلصالح حركة
ّ

 ادالّرو  هؤالء غاية ينيةالّد  التعاليم وبث

 علوم في مؤلفاتهم من إلينا ما وصل أكثر  كون  ذلك على ويبرهن من معظم إنتاجاتهم، األمجاد

عليمية اإلنتاجات من تلك وافر  حظ مظللن وكان والوعظ ،واإلرشاد للتعليم ةمختلف
ّ
ومن  الت

يإل قصيدة ذلك
ّ

 ة أمور عد فيها تناول  والتي "رائضالف مرأة"بـ املوسومة فودي بن عثمان للش

 في فّن  نالّرصي صناملوسوم بـ"الح أخر  تعليمي شعر  وله وميراث وبيوع ونكاح صوم من دينية

 كاآلتي: م لعه يوالذ "التصريف

 تصرفا  بما  ادهــعب إلى **رقاـتف  ذيـهلل ال مدـالح

غا  قوان
ّ
 وادىــهال  اللسن في البوادى ** البلغاء تالل

غاصلأف
ّ
صريف **  ته الل

ّ
ش  وفرعه دوحته والت

ّ
 ريفـالت

 ه األدباءـأسراره يعلم ** اءـــيوكيم كن،ه مفتاح

  ** أرحم من أبيها ومـالعل أم
ّ
 ( 3)أقوام ينذواجتماع  حو الن

يإل  دم
ّ

ى عبد ا اإللوري وللش
ّ
 التعليمي شعره والسيما مؤلفات عديدة م،1992 املتوف

 بعد الحمدلة بقوله لهااسته (الفصاحة وأساس البالغة )أسرار املوسوم بـ البالغة في علم

 لة:والصلص

عـه لغعدت ** بفق بالغة وأسرار  هذا
ّ
 بدت  البيـة الث

                                                 
 م، ص:1922، 2ط -لبنان-، موج  تأريإل نيجيريا، دار مكتبة الحياة، بيروت،  دم عبد ا اإللوري -1
ــة جامعــة امللــك ســعود، اآلداب الّريــاض،   -2

ّ
إبــراهيم ل يــف أونيرتــي "فــّن املقالــة فــي األدب العربــي  النيجيــري" مجل

 .223م، ص:2211هـ، 1433، 2العدد 
صريف  -3

ّ
مة عبد ا بن فـودي تحقيـق وشـرح، م بعـة دار محمد صالح حسين، الحصن الّرصين في علم الت

ّ
للعال

 .44م، ص:2227 -هـ 1429، 1نيجيريا، ط -كنو-األّمة لوكالة 
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 يحويها  حديثنا  ناــقر ن ** يهاـفف  الثةـث  أصولها

 ( 1)للّراوي  أمثالهم أشعارهم ** م العرب العرباءكال  مـث

يإل
ّ

حو  في تعليمية م، منظومة1923 املتوفى "بتاج األدب" عروفامل جامع وللش
ّ
 علم الن

 :م لعها

م حجا **والفقه وال العلم يا مريد أال 
ّ
حو  ومــعل تعل

ّ
 نابرامل ترق  الن

 ( 2)لألخير الحرف بعد وفعل فاسم الثة **ــث  فيه  العربي المهمك

يإل ونظم
ّ

 التصريف في علم منظومة م،2221 املتوفى أبارغدوما الّصديق كر أبوب الش

 :لوقا ةوالصلصل بعد الحمدلة لهاتهاس

 في التصريفي امليدانمختصر  ** بالتصنيف فاملقصود  وبعد

 ( 3)حانر ــوامل اللهو  من سمط يى **تجا عبد كنت إذا نظمته

يإل وتعبتر 
ّ

 م، 1927 املتوفى) يلنيجىأو  فىمص  بن محمد التيجاني أحمد منظومة الش

وحيد في علم وردما  وعأر 
ّ
 ا:مقدمته في يقول  والتي األشعري  املذهب على الت

 الّسعيد املص فى بن الواحد ** أحمد  ي ربهـيقول راج

وحي  يــالنب ألمة د **ـالّسعي ىـعل  هلل الحمد
ّ
 دـبالت

 األنساب كذا  هـ ل من بعد ** واألصحاب هـعلي مصليا

 اإليمان  دالئل  واـفأصلح اإلخوان **  معشر  يا وبعده

فاـك  نإ مــملسل واجبة ** يعرفا أن  أّول   الكالم علم
ّ
 ل

 (4)تغلبت رّبناـــل تعليمها وجبت ** علينا حقة عشرون

يإل نظم ثم 
ّ

ى اإلبادني عثمان بللو  يالّرفاع أحمد الش
ّ
 معنى في بيان ل يفة ومةمنظ م1971، املتوف

 :وم لعها وعشرين مائة يد عن  ت والتي "ال"

 مقابال اكـي أن أتـلنه ون ـيء ال ** تكـتج  الكالم في أال ملعان

 ( 1)وال بعد من تضربه بال  وننهى ي **نءأسا فالنا اضرب ألمر يقال

                                                 
نيجيريــا،  -الغــوس- دم عبــد ا اإللــوري، أســرار البالغــة واســاس الفصــاحة، م بعــة الّرحمــة لصــفوة اإلســالم  -1

 .12م، ص:2227 -هـ1429، 2ط
 .12هـ، ص:1414املنظومة النحوية األدبّية، م بعة توفيق ا والية كوار، نيجيريا، محمد الجامع اللبيب،  -2
أبـــوبكر صـــالح الـــدين: محـــراث التالميـــذ فـــي حـــرث بســـتان األســـاتيذ، معهـــد األول، كـــوار، إلـــورن، نيجيريـــا، بـــدون   -3

 .21تاريإل، ص:
غــة العربّيــة واألدب اإل   -4

ّ
جــاني أوبينجــي كمــال الــدين علــي املبــارك، "مــن أعــالم الل

ّ
ــيإل أحمــد الت

ّ
ســالمي فــي يوربــا الش

ــــة األصــــالة تصــــدر عــــن قســــمي اللغــــة العربّيــــة والّدراســــات اإلســــالمية، بجامعــــة الحكمــــة، إلــــورن، 
ّ
نموذجــــا"، مجل

 .94هـ، ص:1431، 1نيجيريا، العدد 
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ظر  وإذا
ّ
  ةاملعروض القصائد إلى أمعنا الن

ّ
  ىيتجل

ّ
يجيريين القدامى لعلماءلأن

ّ
 الن

عر  ديدةعمنظومات 
ّ

عليمي في الش
ّ
الم يدعو  هم: إنّ نالق ول مبالغين ، ولسناالت

ًّ
 أو  من الفنون  ا فن

  العربّية من العلوم علًما
ّ
  حفظ في فعال بدور  العلماء هؤالء قام ،هكذانظموا إال

ّ
قافي راثالت

ّ
 الث

ر كتو الّد  ، ومن بينهمفي نيجيريا املعاصرين األساتذة من كثير  حذوهم حذو و  العربي اإلسالمي

غ بقسم املحاضر  األويى لقمان
ّ
 .، نيجيريا، بجامعة بوش ىو دابها العربّية ةالل

 

 ترجمة حياة الّدكتور لقمان نور الّدين أالويى:

ـــ
 

واليـــة أويـــو وحصـــل علـــى الشـــهادة  ى  اك  كـــان الكاتـــب مـــن مواليـــد الســـبعينيات فـــي بلـــدة ش

، واليـــة 1994م والثانويـــة عــام 1999االبتدائيــة فــي عــام  ى 
 
ن ي 

 
ك و 

 
ــأ م، وحضــر كليــة التربيـــة الفدراليــة ب 

م في قسمها العربي 1991كوغى سنة واحدة قبل االلتحاق بجامعة عثمان بن فودي صكوتو عام 

 في عام 
ً
م. ثم قدم الخدمة الوطنية في كلية 1999وحصل على شهادة الليسانس بتقدير جيد جدا

 فـــي القســـم العربـــى فـــي 2221م و2222التربيـــة لواليـــة كبـــى مـــا بـــين 
ً
م فوظـــف بعـــد الخدمـــة محاضـــرا

تلكــم الكليـــة. حيـــث عمــل ســـت ســـنوات قبـــل انخراطــه فـــي ســـلك التــدريس فـــي الجامعـــة اإلســـالمية 

علــى شــهادة الــدبلوم  م، مدرســا للبالغــة والعــروض فــي جميــع كلياتهــا، وحصــل2227بــالنيجير عــام 

 فـــي عـــام 
ً
م، ثـــم املاجســـتير فـــي اللغـــة العربيـــة و دابهـــا مـــن 2221العـــالى فـــي التربيـــة بتقـــدير جيـــد جـــدا

جامعـــة عثمـــان بـــن فـــودى صـــكوتو، برســـالة عنوانهـــا: التصـــوير الفنـــي والبالغـــي فـــي ديـــوان اإلمـــام 

فحصل على شهادة  الشافعي. ولم يلبث بعد ذلك طويال حتى سجل للدكتواره في الجامعة نفسها

م برســالة عنوانهــا: البــديع فــي الحــديث 2211الــدكتوراه فــي اللغــة العربيــة بتخصــص البالغــة عــام 

النبوى دراسـة بالغيـة تحليلـة لنمـاذج مـن سـنن الترمـذى". وللـدكتور لقمـان نـور الـدين عديـد مـن 

ر حاليــا فــي وكــان يحاضــالكتــب الدينيــة واألدبيــة ولــه ديــوان شــعر حافــل بشــتى األغــراض الشــعرية 

م. والنونيــة الصــغرى فــي 1992ومــن أهــم مؤلفاته"ميميــة اإلعــراب" منشــورة شــ ي، و جامعــة واليــة ب

م وأربعـون ســؤاال وأجوبتهــا عــن 2222، منشــورة ىمـدح صــاحب الفضــيلة الكبــرى نـور الــدين أالويــ

 الــدكتور م، وترجمــة كتــاب الوشــام فــي اإلســالم" ملؤلفــه 2222الصــالة منشــورة  باللغــة اليورباويــة

عثمـــــان إدريـــــس الكنكـــــاوي إلـــــى اللغـــــة اإلنكلي،يـــــة. و"التحليـــــل البالغـــــى لألربعـــــين حـــــديثا النبويـــــة" 

ومــــن إنتاجاتــــه التــــي لــــم تــــ ل تحــــت ال بــــع ديــــوان شــــعره "جنــــة األشــــعار"  ،م2211منشــــورة عــــام 

                                                                                                                             
، بــدون 1دن، نيجيريــا، طأحمــد الّرفــاعى اإلبــادني، هبــة املــولى فــي بيــان معــاني "ال" م بعــة التهن ــة إســالى أوس إبــا  -1

 .2تأريإل، ص:
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و"ضــــعف مســــتوى التحصــــيل فــــي املــــدارس العربيــــة فــــي بــــالد يوربــــا أســــباب وحلــــول" و"بــــين يــــدى 

مسـرحية سياسـية تصـور أوضـاعا سياسـة فـي نيجيريـا( و"الحـديث القدسـ ي"رواية فنيـة املصير" )

ا ال يــــ ال ذلــــك ، وفــــوق املتعــــددة مــــن إنتاجاتــــه وغيرهــــا وبالغيــــة
ً
وفــــي  العربّيــــة فــــي املجــــالت متشــــارك

دوات
ّ
 (1)وخارجها في نيجيريا الّدولّية واملؤتمرات الثقافية الن

 

عليمي تحليليٌّ  عرض  
ّ
عر الت

ّ
 :"ة اإلعرابيميّ م"ملنظومته في الش

ألف هذا الكتاب لتسهيل فهم قواعد اللغة العربية وتقريب ال الب إلى اإلعراب وقد 

 في هذا 
ً
حف ه إلى هذا العمل املضنى كثرة ال لب من بعض ال لبة على أن يكتب لهم تمهيدا

 "ميمّية  اإلعراب".امليدان، فألف هذا الكتاب تلبية لدعوتهم وسماه 

أما ما يتعلق بعرض الكتاب فقد بدأ الناظم في البيت األول بما يمكن أن نعده مدخال 

 للموضوع فيقول: 

 العلم والحكم ىيا ناجي النحو خذ مني قصائده ** نظما وجي،ا ملي

 ولم ي ل الكالم حتى دخل الناظم في صميم الكالم وما يتألف منه وأنواعه وقال: 

 بالكلم  الجمع ي ـدنا لفظ بمعنى أتـى ** باالنفراد أتى فالكلمة عن

 ىـكـفاز عم  دنا فيه إسنادـجا ** يفي  بالتركيب  أما الكالم فلفظ

 عـدد ** اسم وفعل وحرف املعنى مثل لم  أتـت  به ثالثة أنواع

من خالل هذه األبيات قسم الناظم الكالم العربى إلى ثالثة وهي: اسم وفعل وحرف ثم 

 أتى بكلمة "جاء" للفعل و"العم " لالسم :ولم" للحرف. 

 وانتقل إلى الحديث عن االسم وما يتعلق به، وقال:

 فحوى يدل  بال ** وقت اقتران فذاك االسم نحو كم  على  فكل لفظ

داء ** والـجر اإلسن  ومن عالمته التنوين أل
ّ
 كـذى الفهم  ادـوالن

 ار بالقلمـواألفك  يك والفول ذا وكم والذي ** والّد    أنت أنواعه زيد 

ذكر الناظم هنا تعريف االسم وقال إن كل ماال يقترن باألوقات فذاك االسم وأشار إلى 

أيها امل مل يا أيها املالء" عالمته منها "التنوين" نحو: قلم  و"ال" نحو: القمر والنداء نحو: يا 

والجر نحو: من املسجد الحرام إلى املسجد األقص ى ومضاف ومضاف إليه نحو: عبد ا" "دار 

ه ذكـر جميع العالمات. ثم أتبع هذه األبيات بقضية  العلوم" وإن لم يأت باألمثلة لهذه العالمة
ّ
فإن

 النكرة واملعرفة وقال:

 التعريف ال تهم  * إن أثرت فيه ألقابل أل في االسم نكرتها *  فكل

                                                 
 م.2211لقمان نور الّدين ألالويى: السيرة الذاتية، مقالة أجريتها في يوم األربعاء،   -1
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 نـة تأتيك في نظمىشوغير ذلك من أسماء معـرفة ** وعنـدها 

 والحكم  الع  د وهذا والذي معها ** الـبيت سادسها ذوـأنت وزي

يتحّدث الناظم عن أنواع املعرفة وقسمها إلى ستة وهي: الضمير نحو: "أنت" و"العلم" 

ذا" واملوصول نحو:" الذي و"املحلى" نحو: البيت وما أضيف نحو: "زيد" واسم اإلشارة نحو: "ه

 إليه نحو: ذو الع "  ثم شرع في شرح الفعل وأنواعه وقال: 

 قم  يقوم ام حدث ويقترن ** بأحـد أزمــــنة  ق  عل دال علىـوالف

 اسم ومن   حرف  مي،أو ** تاء املحدث من  الفعل  وفـبالسين قد وس

 **  يبنى على الفتح والتسكين ثم الضمفاملاض ى ما كان قبل 
ً
 الخبرمق عا

 ن أمىـت ي  مثل  حاليا أما املضارع شبه االسم لفظا أتى ** مـستقبال 

 م يصمـاإلنـاث دنت ** أو نون الـتوكيد اعربه كل  فإن تجرد من نون 

 مـون  رح  أثـر ** بـعد تـمام كالم مثل به   ي لب  وفعل أمر الذي

ذكر أنواع الفعل وهي: املاض ي واملضارع واألمر ويفسر أن الفعـل املاضـ ي في هذه األبيات 

في األصل يبنى على الفتح نحو: كتب وقد يخرج منه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة، 

نحو: "حضروا" و"رجعوا" وعلى السكون وذلـك إذا اتصـل بـه ضـمير الرفـع املتحـرك مثـل: "نمـت" 

 "تعلمت".

ارع فإعرابــه بالضــم إذالــم يتصــل بــنخره شــ يء نحــو: "يكتــب" وقــد يخــرج وأمــا فعــل املضــ

" و"الوالــدات يرضــعن" و  ــن  م 
ض
ق منــه إلــى الســكون بشــرط أن يتصــل بــه نــون اإلنــاث نحــو: النســوة ي 

 نحو: كال لينبذن.
ً
ا وتقديرا

ً
 "امل لقات يتربصن" وإلى الفتح بشرط أن تباشره نون التوكيد لفظ

األصـــل البنـــاء علـــى الســـكون نحـــو" "اذهـــب إلـــى فرعـــون إنـــه يبـــد أن حكـــم فعـــل األمـــر فـــي 

طغى" وقد يبنى على حذف  خره إن كان معتال نحو: "اخش" ويبنى أيضا على حذف النون إن كان 

مســـندا أللـــف اثنـــين نحـــو: "قومـــا" أو واو جمـــع، نحـــو: "قومـــوا" أو يـــاء مخاطبـــة نحـــو: "ارجعـــى إلـــى 

 ربك".

ت ولكنه لم يأت باألمثلة والشرح لتوضيح املقصـود. وهذا ما يتمنى الناظم في هذه األبيا

 ثم انتقل إلى تعريف الحرف وقال: 

 ما لم يدل على معنى بنفسه خذ ** حرفا وليس له سيما كهل ولم

فـي هــذا البيـت يوضــح ماهيـة الحــرف بأنـه يــدل علــى معنـى بنفســه ثـم مثــل بـه نحــو: "هــل" 

 و"لم" ثم تسرب إلى حروف الجّر وقال:

 ر مثل من وفي وعلى** رّب وكاف وبا م منذ عن قسموحرفنا الجا

 اء   تــختص** بـاسم الـجاللة قل تاهلل لم ألمـبـواوه باءه فالت
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وقد ذكر الناظم في هذين البيتين اثنـى عشـر مـن حـروف الجـر وهـي: مـن و فـي و علـى و رّب و 

لكـــل منهـــا. ثـــم انتقـــل إلــــى كـــاف و بـــاء ومـــذ ومنـــذ و واو اليمـــين وبا هـــا وتاألهـــا بــــدون اإلتيـــان باألمثلـــة 

 الحديث عن حروف النصب والج م وقال: 

 ود كما للج م لمـوتنصب  الفعل أن لن كى إذن  وحتى ** الم الجح

 اهية الـفعل إن مـهما ** إذما وأين والم األمر ما ألمـلـما وال نـ

ف في هذه األبيات ذكر الناظم الحروف التي تنصب الفعـل املضـارع ثـم ذكـر أيضـا الحـرو 

التـــي تجـــ م الفعـــل املضـــارع وهـــي: "ملـــا" ال الناهيـــة"إن"مهما" "إذمـــا" "أيـــن" "والم األمـــر" ولـــم يـــأت 

 الناظم باألمثلة  لكل واحد منها ثم انتقل إلى الكالم حول املعرب واملبنى وقال: 

 كالـحروف  مثل كم   ىـومعربة ** مبنية ما أت  مبنـي   االسـم  فيـه  أخي

 لـم  يـحرم  ثـوأمر  فاملضارع  إن ** بنون التوكيد والتأنييبني الـمضارع  

 أزال ** كمن وإن وإذن بل  في  على  ولـم   أتى   فمبنـي  حـرف   وكـل

 سكون ضمى  فأعرب  حسب موضعه **  سيماه فتح وكسر بل  داها ـفما عـ

صب  مشترك
ّ
 مباالس  الـجر  ان  عندهما ** والج م  بالفعل خصـفالّرفـع والن

 والتـهم  قس  وألـف   فـرعه  معه** وأو ونـون   ضـم   أصلـه والّرفـع 

صب
ّ
 في  الكلم   النـون   بكسرته** باء وألفه حذف   فـتح  ـمتده  ـمـ   والن

 العـلم  في  كسـر  وزمرته ** يـاء وفتح كرت اليـوم  وهـره ـوالـجّر  ج

 قدم من  النون   وحذف السكـون  أصله  و به ** حذف األخير  ه ـوالـج م في

صب في اإلعراب  فاحتكم
ّ
 والّرفع  والـجّر  عند  النقص  فـانو  وال ** تظهر سوى الن

 عصا ** ويا الـمحّدث في نـحو  رأيت عمى وأنواع الجمع لدى املقصور مثل 

وبإمعان النظر في هذه األبيات تحدث الناظم عن املبنى واملعرب وقـال: املبنـي هـو اللفـظ 

ـم املعـرب الذي ي
ّ
دخله البناء ويشتمل علـى الحـروف كلهـا وبعـض األسـماء وبعـض األفعـال، ثـم تكل

 وذكر أنواع اإلعراب وهي الرفع والنصب والج م والجر.

وقد أشار أيضا إلـى العالمـات األصـلية والفرعيـة وبـّين أن عالمـات اإلعـراب األصـلية أربـع 

صب. والكسرة: فهي عالمة الجر. والسـكون: وهي: الضمة: فهي عالمة الرفع. والفتحة: عالمة الن

 فهي عالمة الج م.

وأما عالمات اإلعراب الفرعية: لكل واحد من عالمات اإلعراب األصلية ما ينوب عنه في 

 :يمواضع مختلفة على حسب رأي الناظم وهي على النحو التال

 الضمة: لها ثالث عالمات فرعية وهي: الواو واأللف والنون. -5

 عن الفتحة أربعة أشياء: األلف، والكسرة، والياء، وحذف النون.الفتحة: ينوب  -1
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 الكسرة: ينوب عنها الياء والفتحة. -1

 كون: ينوب عنه حذف النون وحذف حرف العلة، الّس  -1

 إال أن الناظم لم يأت باألمثلة التي تشرح هذه القواعد واكتفي بذكرها.

 وانتقل إلى الحديث عن األسماء الخمسة وقال: 

 اسـم  ما تأتيك من ارفع بواو باأللف فانصب جر ** بالياء خمسة 

 حموك وذو ** مال كثقت بعالى الشأن ذى الكرم أخوك فوك أبوك 

نحـو: جـاء  في هذا، عرض األسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بـاأللف وتجـر باليـاء

ه لهـذه األسـماء ثـم انتقـل إلـى مـررت بأبيـك" إال أن النـاظم لـم يـذكر أي أمثلـأبوك" و"رأيت أباك" و 

 قضية األفعال الخمسة وقال:

صب أخى** نيـابة عنهما بحـذف نونـهم
ّ
 وج م خمسة أفعال والن

 وبـها ** أن يفعلو يفعلى تأتيك في نظمى  لـم تفعال يفعال  تفعلوا 

في هذا أورد الناظم األفعال الحمسة، وهي تنصب وتج م بحذف النون ثم جـاء باألمثلـة 

 لم تفعال " لن تفعلوا". وهي:"

 ثم أتبعه بمرفوعات األسماء وقال:

 أسماء  ترفع سبع  في  قواعدنا **  فاسمع تعد بسهل اللفظ والحكم

 ائبه ** والـمبتدأ خبـره خذه  والتهمـفن الفـاعل  الثانـي  أول 

 معا ** توابع كل مذكـورات في الكلم  منها  إن  واسم كان وخبر

األســماء وهــي: الفاعــل" و"نائــب الفاعــل" واملبتــدأ والخبــر" واســم ذكــر النــاظم مرفوعــات 

والبـدل ، ثـم بـدأ بشـرح كـل  -النعـت -التوكيـد –كـان" و"خبـر إن" و"التوابـع األربعـة" وهـي: الع ـف 

 بعد تلو وقال:
ً
 واحد تلوا

 اسم تقدمه فعل وشبهه  هو ** الفاعل  مثل هّل البدر في الظلم

 بفم  ـحمد ناطـق أسـتاذهـم مثاله عند شبه الفعل عندهم **

فـــي هـــذين البيتـــين ذكـــر النـــاظم تعريـــف الفاعـــل وقـــال: الفاعـــل هـــو االســـم املـــذكور قبلـــه 

 فعله في مثل قوله: "هّل البدر في الظلم ثم قال:

 ونائب الفاعل أصال بالنصب فصار ** النصب رفعا لـحذف األول في الكلم

 جح وشيم البـرق  في الظلمأو بـتغير فـعل  مـثل  قولك في ** قد نيل الن

يوضـح النـاظم فـي هـذا الصـدد أن نائـب الفاعــل: هـو اسـم حـل محـل الفاعـل بعـد حذفــه 

 وتغّير ألجله صورة الفعل ومثل: "نيل النجح" و"شيم البرق" وقال:  

 في  بدء الكالم بال ** عوامل  مثله  رمضان في الـحرم  فالـمبتدأ  االسم 
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 فاحتكم   بالتنكيـر يس  ـجـاء معرفـه ** متقدما ل  زمان  وفـي كثيـر

 مـواضع
ّ
 الـهمم  أخا  يا  بالتسويـغ  أسـردها ** على الوالء فاصغ   إال

 العـادات  فاختتم   ام  وخارقهـونفي عامـل  معـها ** ع  فهو دعــاء

 فاحتكم  استفهام  بالوصف الشرط وع ف بل بالظرف ** أو الجار ومجرور

األبيــات ذكــر النــاظم أن القاعــدة األصــلية فــي املبتــدإ هــي أن يكــون معرفــة، ويقــع فــي هــذه 

نكــــرة إذ ادلــــت علــــى عمــــوم، كمــــا إذا ســــبقت بنفــــي، أو اســــتفهام أو دلــــت علــــى خصــــوص، كمــــا إذا 

أضيفت إلى نكرة أو وصفت، أو تقدمها خبرها و هو ظرف، أو جار ومجرور، إال إنه لم يات باألمثلـة 

ات واكتفي بذكر األمثلة اآلتية وهي: وهو "رمضان في الحرم" ثم استمر بنظمه إلثبات هذه املسوغ

 وقال:

 الـمبتدأ  خبر ** إن مفردا كان قل سامى تقى كعمى لفحوى   أما املتّم 

 وغير مفرده ظرف وجار ومجـ **  رور  فـعلّية  اســمّية  الكلـم

فــي هــذين البيتــين ذكــر النـــاظم أقســام الخبــر وقســمه إلــى مفـــرد وغيــر مفــرد فــاملفرد نحـــو: 

ســامى نقــي "وغيــر املفــرد يــأتى علــى أربعــة أشــياء وهــي: الجــار واملجــرور والظــرف والفعــل مــع فاعلــه 

 واملبتدأ مع خبره، إال أنه لم يقنعنا باألمثلة تبرر هذه القاعدة  ثم قال في منظومته: 

 كان  وزمرتــها ** اسما  وتنصب  خبر االسم التهم   تدأوترفـع  مب

 بـها  قسم  فتى  أما ى وأضحى وبات صار ما برحا ** مازال ليس وما

 ا من قدم  ظلت مبتهحا ** مـا زال  زيد  تقى  مثـل  منها فـأصبح

 وجيها  أما ى صاحبه ** طبيب قوم وليس  العبد  في األلم  كان علـي 

 –مـابرح -صـار -بـات -أضـحى -أماـ ى -الناظم ذكر كان وأخواتها، وهـي: كـانبناء على منهج 

ظل، ثم عقبها باألمثلة وهي: ظلت مبتهجـا " مـازال زيـد تقـي ا" " –أصبح  –ما فتىء –مازال ليس

 كان علي وجيها أما ى صاحبه طيب قوم" وليس العبد في األلم" وقال الناظم:

 بتدأ رفعا لخبركمومثل كان  بعكس إن في عمل ** نصبا لـم

 ا ذو الكرم  كأن ** مثل قولك إن  ولعل  إخوانـها  أن ليت

 لـما ينم  كأن العبد مض جع ** لعل سيده  نـاء  منها  لكن

يقرر النـاظم قاعـدة "إن واخواتهـا" بأنهـا تـدخل علـى املبتـدإ والخبـر فتنصـب األول وترفـع 

 وأن، وكأن، ولكن، وليت، 
ّ
 ولعل.الثانى وهى ستة إن

 ومثال البعض منها: إن ا ذوالكرم"كأن العبد مض جع، لعل سيده ناه" ثم قال:

عم  اتـوظن تنصب  بال رفيـن  أمتها ** الغلبيـ
ّ
 ظنت القدم فـي  الن

 زعمت بل دريت ** حسبت األمر  منق عا  منها  رأيتكم  تـعلمت خل
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 لذئب بالغنمكخلت ا لشك   اـومن ** ـها م اليقيـن  كعلمت   منه التي

يعلمنــا النــاظم حكــم ظــن وأخواتهــا، التــي تنصــب االســمين علــى أنهمــا مفعــوالن أصـــلهما 

مبتـــدأ و خبـــر، وذكـــر خمســـة منهـــا: خـــال" زعـــم" درى " حســـب" علـــم" ومثـــل لهـــا كمـــا ظهـــر فـــي قولـــه" 

 حسبت األمر منق عا" ثم قال في منظومته:

 الت
ّ
 ووصف وتوكيد فبدلـكم  فــفي اإلعراب جـمعا ** ع   وابعـإن

 وف  بموضعه ** في النصب الرفع الجر الفعل واالسمـالع ف تابع مع 

 من إضم  الخ اب  على  جاء  ي كبدل ** كابنــومنه ع ف بـيان يأت

 وأم  حتى ه  واو ** بل ثــم لكـن  وال في ـوع ف النسق  له  أدوات

 صنم  وثن وال  لفظ ومحال  يجيء النسق غيرهما ** وافي ولـم  ير  من

 دى الـجرمـل  م يرمن ** وثن الكفار وال منهاـوإن بمحل  فقل وافي ول

 مار  فال تـهمـبإض   لصبا ** لكن  جـواد  ىـأخ  وغير  ذلكما قل ما

 قي كذا السبـبي  فاحتكمـوت  ووصفته ** فيه  الحقيـوالنعت تابع  منع

 الد بــهمــراما بع  خـد ذو  شرف ع يته ** قوما كــأع ى محم

 تدغمن في زمرة  الفهم   ـالّصادق  عمه ** فاحفظ تف  علي  أتانـا  وقد

 مال  غل همـوبعض مـع  اشت  فيه ** كل  الوسائط عاري  تابع  وبدلنا 

 الجميع روينا  ذاك  من  قدم ذو  صحائفنا ** نصف   يـام علـجاء اإلم

 م نقمـولـ   كلثـوم غلظته ** رأيت زينـب   الفـاروق    أهابني عمر

وكيد
ّ
 قمـف أخـي   في** جـاء الرئيـس  يـا  كقولك    لفظي   وإن الت

 ا  وكلكمــفعا ** العيـن النفس  كال  كلت  ألفـاظ   هـل   والـمعنوي 

 العلمـاء كلهم  كـذا  رــذا ** رأيت مصـك  عينه زيـد   مثله جـاء

م الناظم عـن التوابـع 
ّ
األربعـة فقـط، وهـي: الع ـف والنعـت، والبـدل، في هذه األبيات تكل

والتوكيــد. وقســم  الع ــف إلــى قســمين همــا: ع ــف البيــان، وع ــف النســق. وذكــر حــرف ع ــف 

النسق وهي: الواو وبل وثم ولكن وال والفاء وحتى وأم، ثم ذكر أن النعت تابع للمنعوت وقسمه إلى 

ع يتــه" وقــد أتانــا علــى الصــادق  الحقيقــى والســببى، ومثــل لهمــا  ــى قولــه: أع ــى محمــد ذو شــرف

 عمه".

ثـــم شـــرح البـــدل وقســـمه إلـــى بـــدل الكـــل وبـــدل الـــبعض مـــن الكـــل وبـــدل االشـــتمال وبـــدل 

ـل لـه كمـا فـي قولـه: جـاء اإلمــام علـي ذو صـحائفنا" أهـابنى عمـر الفـاروق غلظتـه" رأيــت  
ّ
الغلـط، ومث

 زينب كلثوم ولم تقم.
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وجاء باألمثلة املناسبة فـي قولـه: جـاء وبعد هذا شرح التوكيد وقسمه إلى لفظي ومعنوي 

الرئيس نفسه" وجاء زيد عينه وأنهى كالمه بالتوكيد املعنوي وذكر من ألفاظه العين والنفس كال 

 كلتا كل.ومن هنا انتقل إلى منصوبات األسماء وقال:

 تنصب ** مفعـول به معـه  ألجله  الت،م  من األسـماء   سبع وعشر

 من اسم  وظرف   إن معا ** وخبـر كان   واســم ه م لقةـبفيــ

 بالحال التميي، االستثناء املنادى معا ** ثم اسم ال  تنفين  الجنس  بالرمم

 نار بـمض رم  كال  عملت ** كعمل ليس  ال  خبر  خبـر ما لـحجاز

 نقي القلب من سدم  أباك  حتى عـد  مـا  ذكر ** كصن  وبالتوابـع 

منصــــوبات األســــماء ســــبع عشــــرة وهــــي: املفعــــول بــــه ومفعــــول فــــي هــــذه األبيــــات يبــــين أن 

امل لــق ومفعــول ألجلــه ومفعــول معــه واســم إن وخبــر كــان واســم ظــن والحــال والتمييــ، واالســتثناء 

واملنـادى واســم ال النافيــة للجـنس وخبــر مــا الحجازيـة والتوابــع األربعــة: الع ـف والتوكيــد والنعــت 

 ل واحد منها وقال:والبدل. ويسعى الناظم سعيا إلى تفصيل ك

 ت يد فمفـ ** عول به ما عليه الفعل  حين  رمى  ال  إن املفاعيل خمس

 ن وأخرجني  عثمان  من  سدمـفي ** أم   الـمقاصد  مثاله نال لقمان 

 بحر يوم مض رم شاطئ   املكان وال مان  أخي ** كنـمت  وفيه ظرف

 ر العلم  والحكمـقام  فــاعله ** كنهضت ملسا لوف   قد  الهـألجله  م

 مفـعولنا  معه  بالـواو  يتل  من ** ج نا ورأيتنا  من  غ وة  الّضـرم

 ظة  أو  معناه  فاحـتكمـباللف  الفعل م لقة ** أما ع ـمـما  شققنا جمي

 سأم بال  من  الفعل  فاحـفظها  وع  ثـّم أتينا ** بهـعدد  ووصف  ون

 وقوف  فـثانيه  من  القدم ت ـي من زال ** قمـقمت قياما  فذا  اللفظ

 حق فهم  من  ذوي  الكرمـه ضربت ضربة سوط وضرب أبي ** فهمت

في هذه األبيـات ذكـر النـاظم أنـواع املفاعيـل الخمسـة، وهـي: مفعـول بـه، مفعـول م لـق، 

مفعــول ألجلــه، مفعــول فيــه، مفعــول معــه، مــع األمثلــة لكــل نــوع مــن تلــك األنــواع نحــو كمــا ظهــر فــي 

ذكر ما ينوب عـن مفعـول م لـق وهـي: عـدد، ووصـف وأنـواع و" لـة" ولفظـي" كـل  قوله؛ وبعد هذا

و"بعض" وما يلحق بهما كلفظ "حق" في قوله " فهمته حق فهم من ذوى الكـرم" و"ضـربته ضـربة 

 سوط".

 ثم انتقل إلى الحديث عن الحال وكيفية مجي ه وقال في نظمه:

 ي أمر منبهمأتت ** منصوبة  نكرة  ف  التمام  وحالنا صيغة بعد

 وزيد في األلم ي أتى سيد  ا  مبتسما ** وقد  يبحب مثاله جاء 
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ثــم بــّين أن الحـــال هــو االســم املنصـــوب املفســر ملـــا انــبهم مــن اله يـــات واليكــون الحـــال إال 

نكــــــرة واليكــــــون إال بعــــــد تمــــــام الكــــــالم  ثــــــم أتــــــى بشــــــروط صــــــاحب الحــــــال وهــــــي أربعــــــة: التعريــــــف 

ر ولم يعقبها باألمثلة. وبعد انتهاء الكالم عن الحال شـرع فـي الكـالم والتخصيص والتعميم والتأخي

 عن بقية املنصوبات فمنها التميي، واالستثناء واملنادى وقال:

 تميي،نا فضلة بمعنى من  ملبين ** مـنصوبة نكرة  تبين مبهم

 ثم بعدكم عشر  مترا  ذوات ملقدار مع العدد ** كأحدــمن ال

يثبت الناظم أن من املنصوبات التميي، وهو ما اجتمـع فيـه خمسـة أمـور: أولهـا أن يكـون 

اســـما والثـــانى: أن يكـــون فضـــلة، والثالـــث أن يكـــون نكـــرة والرابـــع أن يكـــون جامـــدا، والخـــامس أن 

 يكون مفسرا ملا انبهم من الذوات.ثم واصل كالمه عن املنصوبات في نظمه وقال: 

 بتام  أتت ** وموجب  فانصبنها  قس  وال تـهم مستثنيـاتك  إن  كانت  

 وإن يكن ما نفي تاما  فـالشان على ** بدل والنصـب على  االستثناء  باللم

 وإن لم يبق ونقص فارفعه حسب الـ ** عـوامل عنده فـي  النثر  والـنظم

ذكــــر النــــاظم أن املســــتثنى بــــإال ينصــــب إذا كــــان الكــــالم تامــــا موجبــــا نحــــو حضــــر ال ــــالب 

، وإذا كــان الكــالم منفيــا نحــو: مــا حضــر ال ــالب إال خالــد وإال إال 
ً
خالــدا وخــرج الكســالء إال محمــدا

 وإن كــان الكــالم ناقصــا كــان علــى حســب العوامــل نحــو: مــا حضــر إال خالــد، ومــا ل مــت إال 
ً
خالــدا

م عنه بيان ال بـأس بـه، ثـم
ّ
. وبالرغم أنه لم يأت باألمثلة لهذه القاعدة حاول أن يتكل

ً
شـرع فـي  بليدا

 حكم املنادى وقال:

 
ّ
 ولـم يرم   املنادى مع النصب أتى أزال ** مـنكرا غـير مقصود إن

 شـبهه معه ** بالنصب وابن على الرفع  لدى علم  ونصبه في مضاف

 صاحب  القلم  يا  بنيت ** فقـل أيـا طالبا   قصدت  برفعها  ونكرة 

 في  ذروة  الـعلم  يا زيد قم معنا ** أيـا غالم الذي   خ ه   يا رامقا

 فاحتكم  للعبـد  وما  أدواته  نحو ياء، أي  أيا،  وهيا ** منـها القرب

ذكــر النـــاظم حــروف النـــداء وهــي يـــاء، أي، أ، أيــا، هيـــا، وتقــع هـــذه الحــروف قبـــل املنـــادى 

املقصـــــــودة، والنكــــــرة غيـــــــر غالبــــــا منصــــــوبا، واملنـــــــادى خمســــــة أقســــــام: املفـــــــرد، العلــــــم، والنكــــــرة 

املقصـودة، واملضـاف، واملشـّبه، باملضـاف، فأمـا املفـرد، العلـم، والنكـرة املقصـودة، فيبنيـان علــى 

الضـــم مـــن غيـــر تنـــوين وأشـــار بقولـــه: "يـــا زيـــد قـــم معنـــا" "أيـــا غـــالم الـــذي فـــي ذروة العلـــم" والثالثـــة 

 " و"يا رامقا حظه".الباقية منصوبة ال غيرها مثل قوله "أيا طالبا" "يا صاحب القلم

ومن هنا أغلق باب منصوبات األسـماء ولـم يتحـدث عـن التوابـع واسـم إن وخبـر كـان كمـا 

 ذكرها من قبل. وانتقل إلى مجرورات األسماء وقال:
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 بحرف جر يجر االسم ثم مضاف * * كذاك بعد هما تبعية الكلم

بالحروف ومجرور  في هذا البيت ذكر أشهر املخفوضات وقسمها إلى ثالثة أقسام مجرور 

باإلضــافة وتــابع للمجــرور ولــم يــذكر األمثلــة لكــل واحــد منهــا. وأتبعــه بحكــم املضــاف واملضــاف إليــه 

 وقال: 

 إلـه العرش بالنقم  فجـره  قل ** مدحى رسول   اسم    وإن أضفـت إلى

 حتما إلى االسـم  واحذف أخى  نون  ما ثنى  وجمع إذا ** أضفت أحدهما

 شـمالكم  بـل   تحت أما ** م وضد يـمين   فوق   من الـمضافات دون 

 تضاف أخى ** سل البوا ى بل سبحان ذي  النعم  كل  غير سوى أبدا لكل

فــي هــذه األبيــات ذكــر النــاظم أن املضــاف واملضــاف إليــه اســم نســب إليــه ســابق ويتعــرف 

 رسول إله العرش". السابق بالالحق نحو "مدحى"

و: لقيـــت صـــاحبى أخينـــا ورأيـــت ســـاكنى إلـــورن" وتحـــذف النـــون فـــي كـــل مثنـــى وجمـــع نحـــ

 ومسلمو نيجيريا".

 وبهذا الحكم أنهى الناظم كتابه شاكرا هلل ومصليا على حبيبه املص في وقال: 

 شكر بال نفد ** لبارئ الخلق شافي الناس من سقـم  عدد  بال  حـمدا

سليم يقارنـها ** على الذي  ثم 
ّ
 والحكمبالفـرقان   جاء   الّصالة  والت

 الوبل بالّديـم  الحكيم الذي ** من م نه حّل هـذا   للقمان  فادع بخير

ظم
ّ
 هذه القصيدة  مني غير خـالية ** من الــخ ي ة  أو من عثرة الن

 الفهم  عن زكى** إالويى عفـوكم أرجـو   لنور  لقمـان  أن ال ويل 

 

 مالحظات حول الكتاب:

 
ّ
املســمى "ميميــة اإلعــراب" للــدكتور لقمــان نــور الــدين أالويــي ل مــا نالحــظ فــي هــذا الكتــاب أوّ  إن

كوي املعتــــرف بإســــهامه فــــي حقــــل العلــــم ونشــــره، جهــــوده فــــي تســــهيل علــــم النحــــو وتقريــــب فهمــــه إلــــى شــــاال

التالميــذ اقتــداًء بف احــل علمــاء هــذا العلــم الــذين أفنــوا زهــرة عمــرهم فــي ت ــور النحــو العربــي عــن طريــق 

 فــي مســائل نحويــة عديــدة تظهــر مــدى الشــعر التعليمــي، وتبلــغ أبيــ
ً
ات ميميــة اإلعــراب مائــة وثالثــة عشــربيتا
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تعمــــق هــــذا النــــاظم فــــي النحــــو وتــــأثره بملحــــة اإلعــــراب ألبــــى محمــــد القاســــم بــــن محمــــد الحريــــرى )املتــــوفي 

 (1) هـ(112

ـعر التعليمـي املبنـي علـى قافيـة املـيم، والجـاري علـى بحـر البسـيط ب، الكتاب ميّ ـت -1
ّ

كونه الش

 أتي وزنه على مستفعلن فاعلن أربع مرات.الذي ي

هتمام الناظم بمنهاج العلماء النحاة في ترتيب األحكام والقواعد النحوية ولعل تعمقه إ -2

فــي فهـــم كتــب القـــدامى هــو الـــذي دفعـــه ممــا أدى النـــاظم إلــى أن يقـــدم مــا يجـــب تقديمـــه 

يخــــرج ويــــؤخر مــــا يجــــب تــــأخيره، إذ هــــذا الكتــــاب عــــالج ســــبعة وعشــــرين موضــــوعا. ولــــم 

 الناظم عن سنن العلماء النحاة في ترتيب األحكام املنسجمة.

نــرى أن هــذه املنظومــة النحويــة تســاعد طــالب اللغــة العربيــة علــى فهــم النحــو لبســاطتها  -3

 وخلوها من الغموض والتعقيد.

نالحــظ أن الكتــاب فــي حاجــة ماســة إلــى شــرح واف حتــى يفهــم القــارئ بعــض املوضــوعات  -4

ينقصــه مــن عــدم ورود األمثلــة لبيــان املقصــود وقــد حــدث هــذا فــي الــواردة فيــه، ذلــك ملــا 

 كثير من أبوابه. ومثال ذلك قوله: 

 فالرّ 
ّ
 باالسم  الـجّر   عندها ** والـج م بالفـعل خّص   متشتركان صب فع والن

 وال تـهم  قس    وألــف  فـع أصلـه ضم  فرعه  معه ** واو ونـون والرّ 

صب مـمتده فتح
ّ
   حذف  بكسـرته ** يـاء وألفه    والن

ّ
 فـي  الكلم   ـون الن

   وزمرته ** حذف  والـجّر  جوهره  كسر 
ّ
 قدم  من  ون األخيـر  وحذف  الن

  والّرفع والجّر عند
ّ
 وال **  قص فانوالن

ّ
 (2)اإلعراب فاحتكم  صب فيتظهر سوى الن

 بال ** عـوامل مثله رمضــان في الــحرم  الكالم  فاملبتدأ االسم  في  بدء

 فـاحتكم   بالتنكيــر  س ـمعرفة ** مـقدما  لي   وفـي كثيـر زمان  جاء

 يا أخا الـهمم   فابـغ والء ـأسردها ** علـى الـ إال مواضـع  بالتسـويغ 

 ادات  فـاختتمـل معها ** عـام  وخـارقة  العــفــهو هـاء  ونفي عام

 (3)رف ** أو الـجار  ومجروره  استفهام فاحتكمـط  بل الظبالـوصف،  الشر 

                                                 
زكريـــا إدريـــس أوبـــو حســـين: بـــدائع األدعّيـــة الحريريـــة، دار النـــور للثقافـــة العربّيـــة واإلســـالمية، أوت ـــ ى، نيجيريـــا،   -1

 .2م، ص:2221، 1ط
 .1م، ص:1997، 1لّدين ألالويى: ميمّية اإلعراب، مرك  املحفوظة العربّية، نيجيريا، طلقمان نور ا  -2
 .2املرجع نفسه، ص:  -3
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 إ -1
ّ
  ن

ّ
 في بابه الن

ً
اظم ألغى بعض األمور املهمة في كتابه كعدم ذكر حروف االستثناء ولو واحدا

 ( 1)وهي: إال و" وغير" و "سوى" وعدا" " خال" "حاشا".

التعليل" " وفاء السببية" أهمل بعض الحروف في مثل حروف النواصب حيث لم يذكر "الم  -2

و"أو" و"واو املعية" كما لم يذكر "من" وأينما" وحيثما" و " كيفما" و" أنى" و" متى" " وأيان" 

"وما" من ضمن جوازم الفعلين، ثم لم يذكر "جعل" و "وجد" وألفي" وسمع" من ظن وأخواتها 

 التي ينتصب على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر.

 هذه نالحظ -7
ّ
اكرة على تعين نظومةامل أن

ّ
 ،ملوسيقاه ها، ركيوت واملعارف العلوم حفظ الذ

 .الناش ين تعليمعند  ، السيمامتعامل وإيقاعه ،غنائيةال

ـــهالبســـيط البحـــر  منظومتـــه فـــي املؤلـــف دماســـتخ -9
ّ
و  مـــن البحـــور  ، ألن

ّ
 عليهـــا يعتمـــد التـــي يلـــةال 

عراء في
ّ

ة موسيقاه بج الة يمتاز  هذا البحر  وكان ،يةالجد املوضوعات الش
ّ
 يقترب وهو  إيقاعه ودق

ويل
ّ
يوع من ال 

ّ
 (2)نيالجاهل شعر  في املولدين في شعر  توافر  أكثر  وهو  والكثرة في الش

 بعــض نظمهــا التــي التعليميــة املنظومــات عــن تــهمو منظ أن تختلــف يريــد لقمــان الــّدكتور  لعــّل  -9

 الحريـرى  مسـقاأبـو و  "بـن مالـك صاحب "ألفية : ابن مالكأمثال بحر الرج   على القدامى العلماء

 النـاظم مـن يكـن ومهما "مع ى بن "ألفية صاحب مع ي نواب "اإلعراب ملحة" صاحب
ّ
 أمـر فـإن

 .منظومته عليه ظمما ين ر بحو من ال في أن يختار  حرّ 

 

 الخاتمة:

ـــــعر  لنـــــا يتّضـــــح الـــــوجي،  البحـــــث فـــــي هـــــذا ممـــــا تقـــــدم
ّ

 الش
ّ
، بويـــــةتر  قيمـــــة التعليمـــــي لـــــه أن

 طريق عن الفّن، وذلك برصد احتفاله لضالة األدب ميدان من البتة ضّد رده فللوقو  وتعرضت

عر  القممن ع بارزة خصيةلش عرضه
ّ

يجيريـة يار في الّد  التعليمي الش
ّ
لقمـان نـور  كتور الـّد  وهـو  ،الن

بـــــالعرض  "اإلعـــــراب بــــــ"مميمة املوســـــومة ه التعليميـــــةاتـــــمنظوم إحـــــدى ول تنـــــا مـــــع أالويـــــى الـــــّدين

يجيـــــريين العلمـــــاء إنتاجـــــات كنمـــــوذج مـــــن
ّ
 أعمـــــالالن

ّ
ـــــعر  ناحيـــــة مـــــن الـــــبالد هـــــذه علمـــــاء ، ألن

ّ
 الش

 .القراءة عالم إلى الغيب ويبرزها من عالم ،الغبار عنها ضفين من إلى حاّجة عليمي فيالت

                                                 
شر قبرص، ط  -1

ّ
حو والّصرف، دار اآلن لل باعة والن

ّ
 .29هـ، ص:1427، 2سالم محمد مرسان وشركاأله، الن

يـــة األفعـــال وبـــين محمـــد بـــن صـــالح الفالتـــي يحيـــى فـــاروق ثـــيط: تصـــريف األفعـــال بـــين ابـــن مالـــك األنـــدلس فـــي الم -2

 .19م، ص:2212النيجيري، في مروى الّصدى، م بعة دار األّمة لوكالة امل بوعات كنو، نيجيريا، 
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 مراجعـمصادر والـال

ــــة جامعــــة امللــــك ســــعود، إبــــراهيم ل يــــف أونيرتــــي "فــــّن املقالــــة فــــي األدب العربــــي  النيجيــــري" 
ّ
مجل

 م2211هـ، 1433، 2اآلداب الّرياض، العدد 

 بدون تأريإل. -لبنان-عراب، املكتبة الشعبية، بيروت و القاسم بن علي الحريرى: ملحة اإل أب

أبــــوبكر صــــالح الــــدين: محــــراث التالميــــذ فــــي حــــرث بســــتان األســــاتيذ، معهــــد األول، كــــوار، إلــــورن، 

 نيجيريا، بدون تاريإل.

عليمـــــي لـــــدى الـــــوزير محمـــــد بـــــدا مـــــن خـــــالل أرجوزتـــــه غرائـــــب  أبـــــوبكر 
ّ
ـــــعر الت

ّ
محمـــــد عياـــــ ى: "الش
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studies Bayero University, Kan, Volume 4, number1, 2212. 

" م بعة التهن ة إسـالى أوس إبـادن، نيجيريـا، أحمد الّرفاعى اإلبادني، هبة املولى في بيان معاني "ال

 ، بدون تأريإل.1ط

غـــة الت بيقـــي، مركـــ  البحـــوث الجامعـــة اإلســـالمية 
ّ
أحمـــد شـــيإل عبـــد الّســـالم: مقدمـــة فـــي علـــم الل

وزيع، ط
ّ
 م.2222، 2العاملية بمالي،يا، للنشر والت

-ة اإلســــالم  دم عبــــد ا اإللــــوري، أســــرار البالغــــة واســــاس الفصــــاحة، م بعــــة الّرحمــــة لصــــفو 

 م.2227 -هـ1429، 2نيجيريا، ط -الغوس

 م.1922، 2ط -لبنان- دم عبد ا اإللوري، موج  تأريإل نيجيريا، دار مكتبة الحياة، بيروت، 

وزيع، ط
ّ
شر والت

ّ
 هـ.1432، 2خالد الع ار، حاشية الّصبان على شرح األشموني، دار الفكر للن

ـــــــــيإل 
ّ

محمـــــــــد ميماســـــــــا فـــــــــي ت ـــــــــور اإلنتـــــــــاج العربـــــــــي خليـــــــــل ا عثمـــــــــان بـــــــــودوف: "إســـــــــهامات الش

 FAIS JOURNAL OF HUMANITIES, published by faculty of Arts andالنيجيــري"

Islamic studies Bayero University, Kano, volume 4, number1, 2212. 

، أوت  ى، زكريا إدريس أوبو حسين: بدائع األدعّية الحريرية، دار النور للثقافة العربّية واإلسالمية

 م.2221، 1نيجيريا، ط

شر قبرص، ط
ّ
حو والّصرف، دار اآلن لل باعة والن

ّ
 هـ.1427، 2سالم محمد مرسان وشركاأله، الن

ــــيإل أحمــــد 
ّ

غــــة العربّيــــة واألدب اإلســــالمي فــــي يوربــــا الش
ّ
كمــــال الــــدين علــــي املبــــارك، "مــــن أعــــالم الل

ة األصالة تصدر عن قسمي الل
ّ
جاني أوبينجي نموذجا"، مجل

ّ
غة العربّية والّدراسات اإلسالمية، الت

 هـ.1431، 1بجامعة الحكمة، إلورن، نيجيريا، العدد 

 م.2211لقمان نور الّدين ألالويى: السيرة الذاتية، مقالة أجريتها في يوم األربعاء، 

 م.1997، 1لقمان نور الّدين ألالويى: ميمّية اإلعراب، مرك  املحفوظة العربّية، نيجيريا، ط
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امع اللبيـــــب، املنظومـــــة النحويـــــة األدبّيـــــة، م بعـــــة توفيـــــق ا واليـــــة كـــــوار، نيجيريـــــا، محمـــــد الجـــــ

 هـ.1414

مـــة عبـــد ا بـــن فـــودي تحقيـــق  صـــنمحمـــد صـــالح حســـين، الح
ّ
صـــريف للعال

ّ
الّرصـــين فـــي علـــم الت

 م.2227 -هـ 1429، 1نيجيريا، ط -كنو-وشرح، م بعة دار األّمة لوكالة 

ـــــ
ّ
ـــــاب، م بعـــــة الثقافـــــة اإلســـــالمية، محمـــــد علـــــي البـــــيالوي: بهجـــــة ال 

ّ
-الب وتحفـــــة القـــــراء والكت

 نيجيريا بدون تأريإل. –أجيجى

وزيـع، يحيى بن عبد املع 
ّ
شـر والت

ّ
ى: الـّدرة األلفيـة ألفيـة ابـن مع ـى، فـي دار الفضـيلة القـاهرة للن

 .2212، 1ط

 بـــن محمـــد نوبـــي األفعـــال فـــي الميـــة األندلاـــ ي مالـــك ابـــن بـــين األفعـــال تصـــريف ثـــيط: فـــاروق يحيـــى

 نيجيريــا، كنــو، امل بوعــات لوكالــة ةدار األّمــ م بعــة ،الّصــدى فــي مــروى النيجيــري، الفالتــي صــالح

  م.2212

 


