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 استهالل

 

ُ مبَا تَ عْ  ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواَّلله  َمُلوَن َخِبرير يَ ْرَفِع اَّلله

 (11اجملادلة: )

 

ُ ِبِه َطرِيًقا ِمْن طُُرِق اجْلَنهِة،  (سنن أيب داود) َمْن َسَلَك َطرِيًقا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اَّلله

 

 ِإَذا َأَردَت َأن َيُكوَن َلَك ِعزٌّ الَ يَفىن َفاَل َتسَتِعزهنه ِبِعزٍ  يَفىنَ 

 (ياحلكم البن عطاء هللا السكندر )
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 ربياين تربية حسنة وهّذابين هتذيبا صاحلا إىل والدي الكرميني احملبوبني اّلذين مها

 أطال هللا عمرمها وحفظهما هللا من كل البالاي دنيامها وأخرامها

 وبة عمري وروحي روضة اجلنةوإىل أهلي احملب

 وإىل بنيت احملبوبة علياء أثىن ثُريّ 

 وإىل إخويت احملبوبني وأساتذيت
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 مستخلص البحث

م، حتليل كتاب شرح قطر الندى البن هشام األنصاري من وجهة املذاهب النحوية 2018األنصاري، طارق، 
تو. رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية وآاثره يف تعليم القواعد النحوية مبعهد دار املتقني اب

( د. دانيال حلمي، 1جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: ) الدراسات العليا
 ( د. دوي محيدة.2)

 الكلمات املفتاحية: حتليل، القواعد النحوية 

عملية التعليم والتعّلم للغة العربية، ويف بعض املعاهد  اخلوض يف النحو العريب من املكّوانت األساسية يف
ّرر كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى للمتوّسطني من طالب العلم يف تزويد املعلومات النحوية ملا فيه من ق ُ 

أساس املعلومات للنحو وعرض مسائل خالفية بني النحاة مع بساطة عبارته، فمن اخلالفات اليت يعتين هبا طلبة 
م العريب اخلالف بني مذهيب الكوفة والبصرة الذي يكثر منه األخذ والرد، قّرر هذا الكتاب يف بعض املعاهد العل

الشرعية منها املعهد دار املتقني ابتو، فأستاذ املادة يدّرس الطالب النحو مستخدما هبذا الكتاب دون تعّصب 
لب الطالب حبفظ معظم املسائل من أي ملذهب من املذاهب النحوية مع أنه أتّسس ابملذهب البصري وطا

 مذهب من املذاهب. 

معرفة حتليل كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى من وجهة املذاهب ( 1يهدف هذا البحث إىل: )
 ( معرفة آاثر الكتاب يف تعليم القواعد النحوية مبعهد دار املتقني ابتو.2النحوية، )

، واستخدم الباحث مكتبيةالكيفي بطريقة دراسة  واملنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث
الطريقة الطراز التفاعلي لفليف مارينج، من خالل املرور ابملراحل التالية: أسئلة البحث ، وحتديد تعريفات الفئات 
، وصياغة فئات خارج املادة ، ومراجعة الفئات إىل جانب الفحوص التكوينية ، والعمل النهائي من خالل النص 

نب الفحوصات اجملمعة على موثوقية تفسري النتائج، يتم مجع البياانت من خالل طريقة مجع بياانت األدب إىل جا
 واملقابالت واملالحظة والواثئق.

موضع اخلالف بني مذهيب الكوفة والبصرة، وميكن  13( يف هذا الكتاب 1ونتائج هذا البحث هي: )
ملختلف يف فعليتها، خصائص فعل املضارع، العامل واملعمول عند أن يصّنف على النحو التايل: األفعال املاضية ا

العمل، النكرة واملعرفة، واإلعراب على أصل الباب، عموما املذهب البصري متّيز مبذهبه لقوة أدلّتهم وحسن سياقة 
ملذاهب ( الكتاب مع كونه مل يتعصب مبذهب من ا2عرضهم للمسألة ملا فيهم من االستخدام ابلعبارة املنطقية، )

يبين أساس املعلومات اخلالفية لدى الطالب خاصة يف مبحث اخلالف بني مذهيب الكوفة والبصرة، لكن املذهب 
أدلّتهم وحسن سياقة عرضهم للمسألة، فالطالب يستطيعون أن يقبل بساطة البصري متّيز مبذهبه يف هذا الكتاب ل

  آراءهم بسهولة.
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ABSTRACT 

Al Anshori, Thoriq, 2018. Analyzing Book Syarah Qothrun Nadaa authored by Ibnu 

Hisyam Al Anshori on Madzahib Nahwiyah Perspective and Its Implication 

towards Teaching of Qowaid Nahwu in PP. Darul Muttaqin Batu City, Thesis, 

Arabic Language Education Department, Post Graduate State Islamic 

University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (1) Dr. Danial Hilmi, 

M.Pd., (2) Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd. 

Keywords: Analyzing, Qawaid Nahwu 

 

Deepening processes of Nahwu is most important component in teaching and 

learning Arabic. Many certain educational institutions enclose Syarah Qothrun Nadaa as 

main book to learn intermediate Arabic grammatical. This book discusses about problems 

of Nahwu therewith dissents between experts of Nahwu. One of different opinion or 

dissent amongst the experts that becomes huge attention on the eyes the researchers of 

Arabic is Differences between Expert of Kufah and Expert of Basrah.  One of Islamic 

Boarding School that use this book in teaching Nahwu is Darul Muttaqin Islamic 

Boarding School where the teacher is not just inclined on one madzhab of nahwu, but 

also give the students every khilafiyah problem in this book. 

This research has objectives to: (1) knowing analysis Book Syarah Qothrun 

Nadaa by Ibnu Hisyam Al Anshori on the perspective of madzahib Nahwiyah, (2) 

knowing the implication in teaching qowaid Nahwu by using book Syarah Qothrun 

Nadaa in PP. Darul  Muttaqin Batu City. 

This kind research is qualitative research using literature review therewith 

field study. The researcher used model data analysis of Philipp Mayring, by the sequences 

as follows: research questions, determining of category definition, formulating category 

outside of subject, category revising therewith formative check, final task through script 

or text therewith summative check of reliability interpretation result. Data collecting is 

conducted by method collecting data from literature review, observation, and 

documentation. 

The result of the research shows that : (1) there are 13 different opninion or 

dissents between Ulama Kuffah and Basrah that could be categorized into 5 cases: Fiil-fiil 

madzi whose its fi’il are debated, characteristic of Fiil Mudhori’ and ma’mul when it 

implies as nakirah ma’rifat. The reliability of I’rob and its changes. Madzhab Basrah 

tended more to argue because he had stronger opinion then Madzhab Kufah had, (2) 

Although book of Syarah Qothrun Nada isn’t fanatic on one madzhab, this book is able to 

build student’s basic mindset especially in khilaf between Expert of Kufah and Basrah. 

Madzhab Basrah is easier to accept by students than Madzhab Kufah, because the 

argumentation is simpler and arranged more neatly and it makes student easier to 

understand. 
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ABSTRAK 

Al Anshori, Thoriq, 2018. Analisis Kitab Syarah Qothrun Nadaa Karya Ibnu Hisyam Al 

Anshori Dalam Prespektif Madzahib Nahwiyah Dan Implikasinya Terhadap 

Pengajaran Qawaid Nahwu Di PP. Darul Muttaqin Batu, Tesis, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Danial Hilmi, M.Pd, (2) Dr. Hj. Dewi 

Chamidah, M.Pd. 

Kata Kunci: Analisis, Qawaid Nahwu 

 

Pendalaman Nahwu merupakan komponen terpenting dalam pembelajaran dan 

pengajaran B. Arab. Di sebagian lembaga pendidikan tertentu kitab Syarah Qothrun 

Nadaa kerap dijadikan bahan ajar utama dalam gramatika Nahwu menengah. Kitab ini 

membahas berbagai asas dasar, permasalahan-permasalahan Nahwu beserta perbedaan 

pendapat antar pakar bidang gramatika B. Arab khususnya Ulama Basrah dan Kufah yang 

seringkali dijadikan bahan kajian bagi peneliti bidang Nahwu. Diantara pesantren yang 

menggunakan kitab ini dalam pengajaran Nahwu adalah PP. Darul Muttaqin Batu. Di 

pesantren ini guru tidak condong pada satu madzhab saja melainkan semua masalah 

khilafiyah kitab diajarkan pada murid untuk dihafal dan diserap secara utuh. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui analisis Kitab Syarah Qothrun 

Nadaa karya Ibnu Hisyam Al Anshori dalam prespektif madzahib Nahwiyah, (2) 

mengetahui implikasi kitab dalam pengajaran qowaid Nahwu dengan kitab Syarah 

Qothrun Nadaa di PP. Darul Muttaqin Batu.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kajian pustaka. Peneliti 

menggunakan model analisis data Philipp Mayring, dengan melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: pertanyaan penelitian, penentuan definisi kategori, perumusan kategori di luar 

materi, revisi kategori beserta cek formatif, pekerjaan final melalui teks beserta cek 

sumatif reliabilitas interpretasi hasil. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 

pengumpulan data kajian pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam Kitab Syarah Qothrun Nada 

terdapat 13 perbedaan pendapat antar Ulama Kufah dan Basrah yang bisa dikategorikan 

menjadi 5 kategori; Fiil-fiil madzi yang diperdebatkan kefi’ilannya, karakteristik Fiil 

Mudhori’, amil dan ma’mul ketika beramal, nakirah dan ma’rifat, keesesuaian i’rob asal 

dan perubahannya, di dalam kitab ini Madzhab basrah lebih unggul dalam memberikan 

argumen lantaran kuatnya dalil yang digunakan, sederhana dalam penggunaan kata dan 

logis (2) Kitab Syarah Qothrun Nada  meski tidak fanatik terhadap satu madzhab 

dianggap mampu membangun dasar pola pikir murid khususnya dalam hal khilaf antara 

Ulama Kufah dan Basrah. Madzhab Basrah lebih mudah diterima oleh para murid 

daripada madzhab Kufah karena Dalil yang digunakan dikemukakan secara sederhana 

dan tersusun lebih rapi sehingga murid lebih mudah menyerapnya.   
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 شكر والتقديركلمة ال

محدا لرب خّصنا مبحمد وأنقذان من ظلمات الوهم والدايجري، احلمد هلل الذي 
ريب حىت ترضى على كل ما  احلمد اي أبن وفقين إلمتام هذا البحث العلمي فلك مّن عليّ 

آله وأصحابه  األنبياء واملرسلني وعلى قد أعطيت حليايت. والصالة والسالم على أشرف
 أمجعني.

 أتقدم زجزيل الشكر وعظيم التقدير والعرافان ابجلميل إىل الذين كان مهم مث
يف إخراج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيء طلبته. فهذا  فضل

املتواضع ال يتم إال ابإلرشادات والتوجيهات واالقرتاحات واملساعدات من األسرة  البحث
 .واألساتذة الكرام والزمالء احملبوبة

كذلك، أتقدم أبوفر الشكر والتقدير لكل من بذل جهده يف املساعدة على 
 :هذا البحث. وختص ابلشكر إمتام

 عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم مساحة األستاذ الدكتور احلاج -1

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

 جامعة موالانمساحة األستاذ الدكتور احلاج مليادي، عميد كلية الدراسات العليا  -2

 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 مساحة الدكتور ولداان وركاديناات، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا -3

 .زجامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

فة الثانية دوي محيدة، املشر  مساحة الدكتور دانيال حلمي، املشرف األول والدكتورة -4
 اللذين مها قد قدما للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذه الرسالة، فلم

 صدرمها يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان يضقا يبخال بعلمهما ومل



 ل
 

 لتفضلهما مبناقشة هذه الرسالة أكرب األثر يف نفس الباحث فلهما من الباحث

 .م الثواب واجلزاءهللا عظي خالص الشكر والتقدير ومن

 مساحة األساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا زجامعة -5

 موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، فلهم من الباحث كل الشكر

 .هللا خري اجلزاء قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم والتقدير على ما

د دار املتقني األستاذ حممودي عامل حنوي، الذي قد شّرف الباحث إىل مدير املعه -6
 برؤية طلعته واجللوس بني يديه.

وكذلك زمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية الذين حيرصون على اللغة العربية حرصا  -7
 .وبقائها وعلى ترقية احلضارة يف خدمة اإلنسان واجملتمع املثل على كيان األمة

 جلزاء وعسى هللا أن مين علينا برمحة ال حد مها وأن يثيبنا حبسنجزاكم هللا خري ا

 الثواب. وأخريا أن هذه الكتابة أثر من اآلاثر اإلنسانية املائلة إىل األخطاء والنقصان،

 فلذا يرجو الباحث من القراء النقد واالقرتاح على سبيل اإلصالح. وأسأل هللا تعاىل أن

   ويل التوفيق.وهللا. جيعل هذا العمل خالصا لوجهه
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 مقد مة  -أ

يف دراسة اللغة العربية إتقان القواعد النحوية، إذ به  انة مبكإن من املهم
 لتبّحر العلوم الشرعية، يظن بعض اوجدان النحو مفتاح تستقيم فصاحة املتكلم، حيث

أن إتقان العربية من الصعوبة مبكان إذ كانت قواعدها مفّصلة وكثرية، ال حيفظها  الناس
اب العربية يدرسوهنا ويضعون القوانني إال اخلواص، فمنذ فجر احلضارة العربية هنض أصح

غاية االهتمام إال اللغة العربية،  مها حىت إن الباحث ال يعرف لغة اهتم هبا أصحاهبا
 خلدمة هذه اللغة السنية. والوفري فالعلماء يبذلون اجلهد الكبري

يقول املستشرق األملاين )يوهان فك( : ولقد تكلفت القواعد اليت وضعها 
ال يعرف الكلل، وتضحية جديرة ابإلعجاب بعرض اللغة الفصحى  النحاة يف جهد

وتصويرها يف مجيع مظاهرها، من انحية األصوات، والصيغ، وتركيب اجلمل، ومعاين 
املفردات على صورة شاملة، حىت بلغت كتب القواعد األساسية عندهم مستوى من 

 1الكمال ال يسمح بزايدة ملستزيد.

تركيزها لطلبة العلم الذي يرتكز يف العربية  العناية يف النحو ال بد من
والشرعية، إذ استخدم الطالب يف فهم الفقه والتفسري واألدب والتاريخ وغريها من العلوم، 

 اعد النحوية،ألن الطالب ال يستطيع أن يدرك املقصود من نص لغوي دون معرفة القو 
 يكون اإلعراب هو الذي يقول الشريف اجلرجاين : )إن األلفاظ مغلقة على معانيها حىت

                                                 
. ترمجة د. عبد احلليم النجار )القاهرة: مطبعة ات واألساليبالعربية، دراسة يف اللغة واللهجيوهان فك، 1
 .2(، ص. 1951، اخلاجني
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يكون هو املستخرج مها، وأنه املعيار الذي ال يفتحها، وأن األغراض كامنة فيها حىت 
يتبنّي نقصان كالم ورجحانه حىت يرجع إليه، وال ينكر ذلك إال من ينكر حسه، وإال من 

 2غالط يف احلقائق نفسه(.

صرات اشتهر كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى أنه من أوضح املخت
املفيدة يف النحو العريب، ألنه جامع ألكثر أبواب النحو األساسية اليت تعّد مبثابة امهيكل 

ملا فيه من الوضوح والرتكيز والدقة،  اللغويني هذا الكتاب كثريا لدى يِن ظمى للنحو، عُ عال
 غري أن هذا الكتاب مل يقرر كثريا يف املدارس واملعاهد يف إندونيسيا.

صنيف شرح القطر، مل يتعصب ملذهب من مذاهب وابن هشام يف ت
فهو يعرض  -كما يظن يف مؤلفاته–النحويني، وإن كان هو على مذهب البصريني 

املسألة، ويذكر آراء العلماء فيها، ويبنّي دليل كل واحد منهم أحياان ورمبا يرّجح رأي عامل 
رأي الكوفيني، إذا كانت انفرد برأيه على رأي اجلمهور، إذا اقتنع حبجته، وأحياان أيخذ ب

 3أدلّتهم أقوى من أدلّة البصريني وغريهم.

فاستخدام هذا الكتاب يف تعليم القواعد النحوية من الضرورة مبكان ملن 
ارتقى مستواه النحوي بعد املستوى االجرومية ال سيما من يعجبه حفظ اخلالفيات من 

توّسعت وانفتحت توّجهاهتم النحاة، فالطالب عندما حفظ أوجه اخلالفات بني النحاة 
، تقني ابتوثالثة من املدرسة الدينية مبعهد دار املوي، على سبيل املثال يف السنة الالنح

فالطالب يف ذلك الصف درس شرح القطر وطلب منهم مدرس املواد حبفظ املسائل مع 
 .اخلالف فيها، حيث متّيز طالب ذلك الصف يف فهمهم للنحو، وكذلك اجتاهاهتم

                                                 
 .23ه(، ص.  1331)مطبعة املنار:  دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، 2

 .15ه(، ص.  1430)دار الفكر:  بلوغ الغاايت يف إعراب الشواهد واآلايتبركات يوسف هّبود، 3
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كتاب حتليل  " قا مما سبق ذكره فدفع الباحث أن حيمل هذا العنوانانطال
م القواعد ه يف تعليآاثر ، و من وجهة املذاهب النحويةشرح قطر الندى وبل الصدى 

حتليل  يرجى من هذه الرسالة املتواضعة يكشفالنحوية مبعهد دار املتقني ابتو"، 
م القواعد يتعل آاثر الكتاب يفو  ،يف هذا الكتاب اخلالفات بني مذهيب البصرة والكوفة

  . مبعهد دار املتقني ابتو حويةنال

 أسئلة البحث  -ب

 البن هشام األنصاري "دى وبل الصدىشرح قطر الن"كتاب  حتليلكيف  -1

 ؟ من وجهة املذاهب النحوية 

 يف كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري  آاثر كيف -2
 املتقني ابتو؟  القواعد النحوية مبعهد دار  تعليم

 أهداف البحث  -ج
من  البن هشام األنصاري ملعرفة حتليل كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى -1

 .   وجهة املذاهب النحوية

 كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري يفآاثر   عرفةمل -2
    .تعليم القواعد النحوية مبعهد دار املتقني ابتو

 أمهية البحث  -د

تواضع فوائد كثرية، والفوائد تعود إىل أمرين مهمني، مها النظرية مهذا البحث امل
قراءة وفهم النصوص   لرتقية تقدم كفاءة الطالب واستيعاهبم يفوالتطبيقية، فاألوىل 

العربية إذ ال يتم ذلك إال بتبّحر قواعدها وفهم دقة اخلالفات منها، والثانية كما 
 يلي: 
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د الدقيقة خاصة يف اخلالفات بني تسهيل املدّرسني يف تدريس القواع -1
النحاة اليت جرت يف كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام 

ون لديه األنصاري، فاملدرس حباجة إىل اطالع مثل هذا البحث حىت يك
وهنج أو خطة يسري عليهما، فاملدرس إبمكانه أن يعد عدد اخلالف بني 

  .املذهبني بسهولة

لقواعد الدقيقة خاصة يف اخلالفات بني النحاة تزويد الطالب يف دراسة ا  -2
اليت جرت يف كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري، 

وحل املشاكل يف فالطالب ميكن له أن يعرف كيف اجتاهاهتم النحوي 
 .  دراسة وحفظ املسألة تتعلق مبذهيب البصرة والكوفة يف هذا الكتاب

قرر الذي يفيد الطالب أكثر، فألجل تشجيع املدارس على اختيار امل -3
صة يف نفتح معلومات املدرسة يف وضع املقررات، خاتاطالع هذا البحث 

  .النحو العريب

كما أن طلبة العلوم الشرعية مطالبون بنسبة األقوال إىل صاحبه فنسبة  -4
األقوال النحوية لصاحبه أيضا من األمور الضرورايت، فعندما يرجع 

تب مطوالت يف النحو يععرف أين يرجع ألنه أصبح الطالب الطالب إىل ك
  لديه معلومات حول املذاهب النحوية.

 حدود البحث  -ه

 احلد  املوضوعي  .1

من وجهة  تحليل الكتاب شرح قطر الندى وبل الصدىاملراد ب
 هنا يركز الباحث يف اخلالفات النحوية بني البصريني والكوفيني املذاهب النحوية
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، مث حيلل بعض اخلالفات فات يف الكتاب كثرية مشّعبةفقط ألن املباحث واخلال
مع ذكر حملة موجزة من كتاب شرح القطر واملؤّلف،  وآرا النحاة يف ذلك اخلالف،

فإن معرفة اخلالف بني كال املذهبني مفيدة، حىت أفرد اإلمام األنباري وغريه من 
بني البصريني  ل اخلالفالسلف يف تلك املسألة يف كتاب مسّاه اإلنصاف يف مسائ

دار املتقني عهد مب الطالب لدى الكتابكانت آاثر  والكوفيني، مث يالحظ كيف
استيعاهبم يف فهم املسائل النحوية بني مذهيب الكوفة والبصرة وما ، كيف ابتو

 الباحث صلحي، حىت مشاكلهم وكيف حلها مع االقرتاحات يف تعليم اخلالف
ني املذهبني يف الكتاب وحل املشاكل و على النتيجة أال وهي تفاصيل اخلالف ب

 .م القواعد النحويةمع املقرتحات يف تعلّ  توظيف اخلالف

  احل د املكاين  .2

 فيندمي ابتو جاوىقام الباحث هبذا البحث يف معهد دار املتقني    
الثانية من املدرسة الدينية اإلسالمية، معظم الطالب يف ذلك الشرقية لطلبة السنة 

امعة من مرحلة دبلوم، اختار الباحث هذا املعهد ألن مادة الصف طالب اجل
النحو يدّرس جيدا، اعتىن األستاذ ابللغة العربية يف شرح املواد، ويراعي كثريا بني 

  عرايب والكالم على اللغة العربية. استيعاب الطالب للقواعد النحوية والتطبيق اإل

 احلد  الزماين  .3

يف شهر  ول من السنة الدراسية الدينيةُأجري البحث يف النصف األ       
 . 2019-2018من العام الدراسي  آب

 حتديد املصطلحات  -و

 من وجهة املذاهب النحويةكتاب شرح قطر الندى وبل الصدى ال حتليل -1
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كتاب شرح القطر، فال يتطّرق الباحث إىل كتاب ال حتليلينطلق البحث عن 
اخلالفية بني الكوفيني ورّكز يف تفصيل املسائل  آخر غري هذا الكتاب،

والبصريني يف هذا الكتاب، ليس كل أبواب الكتاب خالف بني املذهبني، 
بل يف بعض األبواب املهمة تطرق الشيخ املألف ابن هشام رمحه هللا بعرض 

شكل موجز، فرجع الباحث إىل احلواشي ب بني الكوفيني والبصريني اخلالف
فاملؤلف أحياان ال لماء يف اخلالف، والكتب املطّوالت النافعة وعرض آراء الع

، فإذا أخذ األستاذ هذا البحث عن املسألة، وإمنا يوجز إبجيازيفّصل كثريا 
املتواضع واطلع عليه ابلتمعن فسوف جيد سهولة يف حبث وشرح اخلالف 

وفوق  دون وجود املعاانة يف حتضري املواد قبل التعليم فيبني املذهبني املذكورين
 . ا قد قام بتصنيف اخلالفات لتسهيل الفهمذلك الباحث أيض

من وجهة  كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاريآاثر   -2
 املذاهب النحوية

مفهوم  و لدى الطالب الكتابآاثر  املبحث عرض الباحث اذففي ه
تدريس مادة النحو على م وأنواعه ونظرايته ومفهوم النحو وأهداف التعلي

م القواعد النحوية لدى طالب يربية، ورّكز الباحث تعلالدرس النحوي للع
كيف أثر الكتاب للطالب، هل استوعب الطالب   معهد دار املتقني ابتو،

أما بشأن  جيدا مع كون اخلالف بني املذهبني يف هذا الكتاب مشعبا،
التوظيف فالباحث يف هناية املطاف سوف يعطي املالحظات واملداخالت 

كل ذلك ،  كتاب حىت حيفظ الطالب اخلالف بسهولةلتعليم اخلالف يف ال
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الطالب يف تعليم القواعد النحوية، ألن لدى  الكتابعلى آاثر  للحصول
   ىل دقة التفصيل يف عرض اخلالف.هذا املقام حباجة إ ليف مث

 تعليم القواعد النحوية  -3

من الضرورة مبكان أن يرد املبحث عن تعليم القواعد، فإن البحث يبحث 
ليم القواعد النحوية فقط غري الصرفية، ألن اخلالفات جرى بني عن تع

النحاة، ركز الباحث يف التعليم ألن تدريس اخلالف يف هذا الكتاب حباجة 
إىل التدقيق والتحضري الشايف، مع بيان اإلسترياتيجية يف التعليم حىت يكون 

  الشرح فعاال. 

 معهد دار املتقني ابتو  -4

عتىن بتدريس العلوم الشرعية تزويد الطالب فهو أحد املعاهد الذي ا
ابلعلوم الكونية االقتصادية حىت غدا يف املستقبل علماء يتقنون العلوم 
األخروية والدنيوية، هنا يقابل الباحث الطالب سنة الثانية من املدرسة 

حلة طلبة اجلامعة لسانس أو دبلوم، ال يسمح الدينية للمعهد، وهم على مر 
الدوام إال يف املعهد، فاملعهد يركز جيدا عن استيعاب للطالب مبشاركة 

   الطالب للدروس املعدية الدينية وكذلك اللغوية.

 الدراسات السابقة -ز

كتاب شرح قطر الندى وبل ال حتليل أو تقارب البحوث اليت تتعلق
 م القواعد النحوية منها: يف تعلي وآاثره، من وجهة املذاهب النحويةالصدى 

ية يف املذهب النحوي بني البصريني والكوفيني عرب الوضع : اخلالفعنوان -1
إعداد: عبد الباسط  االجتماعي والسياسي )رسالة املاجستري(.

(07200115080091) 
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( استكشاف مناذج سلوك التفكري بني 1أهداف البحث: 
( حتليل قرارات والة العباسية 2البصريني والكوفيني يف وضع القواعد النحوية، 

( تفصيل الوالايت اليت منها 3آراء النحاة يف القواعد النحوية،  اليت تؤثّر
( حتليل 4ظهرت املناقشات واملناظرات النحوية العلمية يف أوائل وضعها، 

( 5األسباب والدوافع اليت تؤثر وجود اخلالفات النحوية بني أوائل النحاة، 
العلوم  الغوص يف تطبيق اخلالف بني الرأيني على أن ُأجري اخلالف لفهم

 الشرعية. 

منهج البحث: البحث املكتيب، يعين مبالحظة املراجع العلمية اليت 
حتتوي على املوضوع، ويستخدم أيضا البحث عرب اإلنترينيت زجمع البياانت 

( مجع املعلومات 1ألجل املواضع الفرعية، وذلك على ثالث خطوات، 
ات والبياانت حىت أيخذ ( مالحظة املعلوم2والبياانت املتعلقة ابلنحو عموما، 

 ( البحث عن البياانت املكّملة حىت يكّمل بعضها بعضا. 3األهم فاألهم، 

أن العوامل االجتماعية  نتائج البحث: ميكن أن يستخلص إبجياز
والسياسية تدور دورا هاما يف أتثري ذاك اخلالف، مع الوقائع األخرى مثل 

السكان وأفكارهم السياسية،  اختالف اجلغرافية بني البصرة والكوفة، طبائع
فالبصريون أكثرمها نقاء وفصاحة يف اللغة، ألهنم نسبة الساللة احملضة العربية، 

يتعصبون كثريا يف عروبتهم، وساللتهم تراعى جّيدا، كما أن ذلك يراعى جيدا 
فاللغة العربية لديهم أيضا قوية، والبصريون يتشددون كثريا يف شأن رواية اللغة 

د يف الكوفيني، حىت إن البصريني ال يكتفون ابلقياس النظري عندما ما ال يوج
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ال جيدون الشاهد العدل يف رواية اللغة، لذالك طريقتهم اللغوية استخدمت  
 كثريا. 

عنوان: اختالف اآلراء النحوية بني مذهب البصرة والكوفة يف كتاب شرح  -2
يان شاه إعداد: حمبوب ألف، )رسالة املاجستري( األلفية البن عقيل

 ( جامعة سوانن كاليجاغا جوكجاكارات07110073)

( ملعرفة مصادر اللغة اليت أخذها البصريون 1أهداف البحث: 
( 2والكوفييون ومعرفة منهجية البحث الذي هنجوا يف وضع القواعد النحوية. 

ملعرفة خالف البصريني والكوفيني يف شرح بن عقيل وعرض تفصيل اخلالف 
  من كل من املذاهب.

منهج البحث: استخدم املنهج الوصفي التحليلي لعرض نتائج 
البحث على الطريق التفصيلي والتحليلي مقرتان بثالث خطوات، أوال منهج 
مجع البياانت مستخدما لبياانت املكتبة، اثنيا حتليل البياانت، اثلثا منهج 

 الكوفينيعرض نتائج البياانت، واملدخا املستخدم املدخر يف مقارنة البصريني و 

نتائج البحث: البصرييون مييلون إىل طريقة السمع من العرب 
 األصيلة والكوفيون مييلون إىل طريقة القياس أو التسوية ابألمثلة املوجودة.

، )رسالة املاجستري( عنوان: استخدام طريقة التمييز لتعليم القواعد النحوية -3
 إعداد: إيكا ريزال 

دام طريقة التمييز لتعليم ( معرفة أثر استخ1أهداف البحث: 
( معرفة 2أحكام املبتدأ واخلرب يف حتصيل طلبة معهد بيت التمييز إبندرامايو. 

أثر استخدام طريقة التمييز لتعليم أنواع اخلرب يف حتصيل طلبة معهد بيت 
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( معرفة أثر استخدام طريقة التمييز لتعليم اخلرب املدم 3التمييز إبندرامايو. 
( معرفة أثر 4يف حتصيل طلبة معهد بيت التمييز إبندرامايو. واملبتدأ املؤخر 

استخدام طريقة التمييز لتعليم كان وأخواهتا وإن وأخواهتا يف حتصيل طلبة 
 معهد بيت التمييز إبندرامايو. 

منهج البحث: املنهج التجرييب، والتجربة اليت اسُتخدمت 
قام قبل التجربة ابالختبار ابستخدام طريقة التمييز يف تعليم القواعد النحوية، 

القبلي على الطالب ملعرفة قدرهتم، مث يقوم ابالختبار البعدي ملعرفة نتائج 
أتثري هذا التطبيق، ويستخدم أيضا املدخل الكمي، أي أن البياانت احملصولة 
 تعرض ابألرقام وحتلل ابلعملية اإلحصائية، وهو من سيمات البحث التجرييب. 

خدام طريقة التمييز لتعليم أحكام املبتدأ ( است1نتائج البحث: 
واخلرب لطلبة معهد بيت التمييز إبندرامايو جاواة الغربية ال يؤثّر إجيابيا يف 

، 1,42احلسايب  – tحتصيلهم، كما يدّل عليه الدليل اإلحصائي أبن نتيجة 
( استخدام طريقة التمييز 2. 2،86اجلدويل هي  – tوهي أصغر من نتيجة 

اع واخلرب لطلبة معهد بيت التمييز إبندرامايو جاواة الغربية يؤثّر لتعليم أنو 
احلسايب  – tإجيابيا يف حتصيلهم، كما يدّل عليه الدليل اإلحصائي أبن نتيجة 

( استخدام 3. 2،86اجلدويل هي  – t، وهي أكرب من نتيجة 14،61
عهد بيت طريقة التمييز لتعليم أحكام اخلرب املقدم واملبتدأ املؤخر لطلبة م

التمييز إبندرامايو جاواة الغربية ال يؤثّر إجيابيا يف حتصيلهم، كما يدّل عليه 
 t، وهي أكرب من نتيجة 8،125احلسايب  – tالدليل اإلحصائي أبن نتيجة 

( استخدام طريقة التمييز لتعليم كان وأخواهتا لطلبة 4. 2،86اجلدويل هي  –
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ربية يؤثّر إجيابيا يف حتصيلهم، كما يدّل معهد بيت التمييز إبندرامايو جاواة الغ
، وهي أصغر من نتيجة 1,42احلسايب  – tعليه الدليل اإلحصائي أبن نتيجة 

t –  2،86اجلدويل هي. 

عنوان : حتليل املذاهب النحوية يف كتايب اآلجرومية والنحو الواضح  .4
 طرايين، إعداد : زارية ف)رسالة املاجستري( واالستفادة منها يف تعليم النحو

( كشف املذاهب النحوية يف كتايب 1أهداف البحث : 
اآلجرومية أليب عبد هللا حممد بن حممد بن داود الصنهاجي الشهري اببن 

( كشف االستفادة من 2آجروم والنحو الواضح لعلي اجلارم ومصطفى أمني. 
كشف املذاهب النحوية يف متايب اآلجرومية أليب عبد هللا حممد بن حممد بن 

د الصنهاجي الشهري اببن آجروم والنحو الواضح لعلي اجلارم ومصطفى داو 
 أمني. 

البحث الكيفي مبنهج دراسة املكتبية، واختارت منهج البحث : 
يف أسلوب حتليل البياانت هي حتليل وصفي كيفي على طراز ميلس و 
هوابرمان وهوقول عن ختفيض البياانت وعرض البياانت واستنتاجها، أما 

 يف البحث هي بطاقة البياانت.ملستعملة األداة ا

( أن املذهب النحوي املذكور يف الكتاب 1نتائج البحث : 
اآلجرومية هو املذهب الكوفة نظرا على سّت موضوعات اليت حّللتها الباحثة  

أما املذهب النحوي يف الكتاب النحو ( 2كلها تدّل على املذهب الكويف، 
ل على هذا يعين ابلنظر إىل تسع الواضح هو املذهب البغدادي والدلي

البصري وبعضها موضوعات اليت حّللتها الباحثة وأكثرها تدّل على املذهب 
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على املذهب الكويف، مث قامت الباحثة بذكر عشرة فوائد  أو اآلاثر اإلجابية 
 من اخلالف النحوي على النحو واللغة والدارس مهما. 

ين قباوة من خالل كتابه منهج التحليل النحوي عند فخر الدعنوان :  .5
، )رسالة املاجستري( بني النظرية والتطبيق "التحليل النحوي وأصوله وأدلّته"
 إعداد : كروموش حممد خري الدين

( معرفة قدر فخر الدين قباوة يف منهج 1أهداف البحث : 
كيفية فخر الدين قباوة يف معرفة  ( 2التحليل النحوي عند حتليل النصوص 

 . عند التطبيق لتحليل النصوصإجراء نظرايته 

البحث الكيفي مبنهج دراسة املكتبية، واختار منهج البحث : 
يف أسلوب حتليل البياانت هي حتليل وصفي كيفي، عرض البياانت 

 واستنتاجها.

اعتمد قباوة على مذهب البصريني والكوفيني نتائج البحث : 
وات حيث يكثر يف االعراب والصرف وعلى مذهب الكوفيني يف معاين األد

تضمني احلروف معاين بعض ومن ذلك جيد احمللل فسحة يف التوجيه 
والتخريج، ففخر الدين قباوة قد استطاع تقدمي منهج حنوي متكامل، تعليمي 
تيسريييمّثل جهدا ال ميّثل به يف سبيل البحث عن منهج عريب لتحليل 

 النصوص. 
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 1ل اجلدو                         

 السابقة ودراسة الباحث اتاملقارنة بني الدراس           

 الرقم
اسم 

 الباحث/ة
 الفتخوجه اال تشابهوجه ال موضوع البحث

اخلالفية يف  عبد الباسط 1
املذهب النحوي 
بني البصريني 
والكوفيني عرب 

الوضع 
االجتماعي 

 والسياسي

حبث عن خالف 
البصريني 

والكوفيني عموما، 
وحبث الباحث 

 يف ذلك أيضا
ابستخدام كتاب 

 من كتب السلف

حبث عن خالف 
البصريني والكوفيني 
ابلنظر إىل األساس 
االجتماعي والسياسي 
وحبث الباحث عن 
ذلك أيضا لكن عن 

التحليلي اجلانب 
، مع توظيفه النحوي

وذلك يعرف يف 
احلدود، وحبث عبد 
الباسط ابستخدام 
البحث املكتيب، وحبث 
الباحث ابستخدام 

 البحث املكتيب
 وامليداين  

حمبوب  2
 ألفيان شاه

اختالف اآلراء 
النحوية بني 
مذهب البصرة 
والكوفة يف كتاب 

البحث عن 
اختالف البصريني 

 والكوفيني 

استخدم شرح بن 
عقيل خبالف الباحث، 
فإنه استخدم شرح 
قطر الندى، واستخدم 
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شرح األلفية البن 
 عقيل 

البحث املكتيب، 
واستخدم الباحث 

 البحث املكتيب
 وامليداين. 

استخدام طريقة  إيكا ريزال 3
التمييز لتعليم 

 القواعد النحوية

احّتد يف أن 
البحث يف تعليم 

 القواعد النحوية

املنهج التجرييب، 
ويستخدم أيضا 
املدخل الكمي، أي 
أن البياانت احملصولة 
تعرض ابألرقام وحتلل 
ابلعملية اإلحصائية، 
خبالف الباحث فإنه 
استخدم البحث 

 ملكتيب وامليداين.ا

زارية  4
 فطرايين

حتليل املذاهب 
النحوية يف كتايب 
اآلجرومية والنحو 

الواضح 
واالستفادة منها 

 يف تعليم النحو

حلل املذاهب 
النحوية من 

 الكتاب الدراسي
وذكر شيئا من 

 التعليم

البحث الكيفي مبنهج 
دراسة املكتبية، 
واختارت يف أسلوب 
حتليل البياانت بتحليل 

في كيفي ومل وص
يستخدم ميداين أبدا 
خبالف الباحث فقد 
استخدم املكتيب 

 امليداين 

لتحليل حلل منهج احث عن احلل البمنهج التحليل كروموش  5
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حممد خري 
 الدين

النحوي عند فخر 
الدين قباوة من 
خالل كتابه 
"التحليل النحوي 
وأصوله وأدلّته" 
بني النظرية 

 والتطبيق

التحليل، مع 
 استخدام الكتاب

لعامل عريب وحلل 
الباحث الكتاب، 
استخدم املنهج املكتيب 
واستخدم الباحث 

 املنهج املكتيب وامليداين 

 

 هيكل البحث  -ح

 هذه الرسالة تنقسم إىل الفصول اليت سيأيت ذكرها وهي : 

خلفية البحث، ومشكلة الفصل األول : حيتوى على املقدمة وفيها  -1
البحث، وحدود البحث، وحتديد البحث، وأهداف البحث، وأمهّّية 

 والدراسات السابقة، وهيكل البحث. البحث،
 .حيتوى على اإلطار النظري :الفصل الثاىن  -2

حيتوى على منهجية البحث فيها مدخل البحث : الفصل الثالث  -3
ومنهجيه، وطريقة مجع البياانت، ومصادر البياانت، وأسلوب حتليل 

 البياانت.

رض البياانت وحتليلها ومناقشاهتا فيها يتكّون الفصل الرابع : حيتوى على ع -4
 من ثالثة املباحث، منها:

 . عن التعريف املوجز مبعهد دار املتقني ابتو املبحث األول (1



16 
 

حتليل كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى البن عن املبحث الثاين   (2
 .من وجهة املذاهب النحويةالكالم و  هشام األنصاري

شرح قطر الندى وبل الصدى البن  كتاباملبحث الثالث عن آاثر    (3
   لدى املدّرس والطالب.  هشام األنصاري

توصيات الالصة و اخل مناقشة نتائج البحث، حيتوى على:  الفصل اخلامس -5
  قرتاحات وقائمة املراجع واملصادر.االو 
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 فصل الثاينال

 طار النررياإل

 البن هشام األنصاري ىحتليل كتاب شرح قطر الندى وبل الصد املبحث األول:
  من وجهة املذاهب النحوية

يف اخلوض على التبحر يف حبار اللغة العربية من الضرورة مبكان 
فاالشتغال يف تعليمها  هذه اللغة السنية،عرف إعجاز يالعلوم اإلسالمية، إذ هبا 

لقد اهتم أسالف هذه األمة بعنايتها الفائقة  مها من املواقف العظيمة،وتعلّ 
 ين أن من اعتىن اللغة العربية فقد انتصروا مهذا الدين احلنيف. معتقد

وال خيفى لنا فضل العربية والعرب، إذ أنزل هللا سبحانه وتعاىل 
من العرب، القران على لسان العرب، واحلبيب األعظم حممد صلى هللا عليه وسلم 

يقول فحسبه صلى هللا عليه وسلم من العرب أن حنب اللغة العربية والعرب، 
املقدسي احلنبلي : العرب هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن مرعي بن يوسف 

قحطان، وهو اللسان القدمي، والعرب املستعربة هم اللذين تكلمو بلسان 
فلقد أشار إلينا احلديث  4،إمساعيل، وهي لغة أهل احلجاز وما واالها من البادية

 -عن ابن عمر رضي هللا عنه  )واحلاكم(، روى الَطربايّن والبيهقُي وأبو نعيٍم النبوي
خلَق اخللَق، فاختاَر من اخللِق بين  -تعاىل  -قال: قال رسَوُل هللا ): )إنَّ هللا 

                                                 
مسبوك الذهب يف فضل العرب وشرف بن أمحد الكرمى املقدسي احلنبلى، مرعي بن يوسف بن أىب بكر 4

  )الرايض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ه (1033)املتوىف:  العلم على شرف النسب

 .30، ص. (م 1990 -ه   1411الطبعة: األوىل، 
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آدم، واختار من بين آدم العرب، واختار من العرب ُمضر، واختار من ُمضر 
قُريشاً، واختار من قريٍش بين هاشٍم، َواختارين من بين هاشم، فأان خياٌر من 

     5.، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم(خياٍر، فمن أحًب العرب فبحيب أحبهم

بل  ، م ابلعربيةِ هو أول مْن تكلّ  -عليه السالم  -آدم  كان سيدان
ها أوالده، فلما افرتقوا يف البالد وكثروا اقتصَر كُل ها زجميع لُغاهِتا، وعلَّمابأللسنة كلّ 

فاملراد  مساعيل، أو يعرُب بُن قحطانإ ابلعربية وما روي: أول من تكّلم ،على لغة قوم
، بل وسائر أّن لغة العرب قدمية ، وعلى هذا فالظاهرن ولد إبراهيم، أو من قبيلتهم

، أو أن من بين آدم قبل الطوفان فهم العرب وأن َمن كان يتكلم ابلعربية ،اللغات
بعد الطَوفان، وأنّه كانت للنَّاس  وصاف حادثةالُعْرَب والُعْجَم والرُّوَم والرُتَك واحلَبَش أ
، فإن الطَُوفان عم أْهَل األرض سخْت وُنسَيتأوصاف وأجناس ُأخر قبل الطوفان ن

ُث مل يبَق على وجِه األرِض أحٌد، وبعد الطوفان الناس انتشروا وتناسلوا مجيعًا حبي
  6.وتفرّقوا يف اللغة

أن كما وإذا تقرر ذلك فجنس العرب أفضل من جنس العجم،  
ا ابعتبار أألفراد أو أشخاص، فقد يوجد من الرجل أفضل من جنس املرأة، وأمّ  جنس

د من وقد يَوج من الرجال كمرمي وفاطمة وعائشة، الَنساء ما هو أفضل من ألوف
بالل من العرب كصهيب الرومي وسلمان الفارسي و  من ألوف العجم ما هَو أفضل

 من ألوفٍ  ن ألَوٍف من العرب بل أفضلفضُل ممنهم أ احلبشي وغريهم فإَن كل واحد
ويصُح أن نقَول: إَن كل واحٍد من مثل سلمان  من قريٍش وبين العًباس واألشراف

                                                 
 .36، ص. املرجع نفسه5

 .33، ص. املرجع نفسه6
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أفضُل من جعفر الصادق وموسى الكاظم،  -) -وبالل وصهيب لصحبة رسول هللا 
  7وأفضُل من أيب حنيفة ومالك والشافعي وامحد.

 لغة ا ابلنسبة للتحليل فإنهاللغة العربية وفضل العرب، أم تلك هيف
"حّل احلاء والالم له فروع كثرية ومسائل، وأصلها كلها عندي فتح الشيء، ال يشذ 

أحّلها حال إذا فتحها فيقال حللت العقدة  8عنه شيء"، قال به ابن فارس،
وحل العقدة نقضها، وكل جامد أذيب فقد حّل، ومنه حّلل اليمني حتليال  9فاحنّلت،

مث استعريت اللفظة وأطلقت على كل ما يكون فيه حل أو فتح  10كّفرها،  وحتّلة وحتالّ 
: رجعه وفتح وفّك ونقض، فمن االستعماالت احملدثة مهذا اللفظ حّلل، حّلل الشيء 

إىل عناصره، حّلل الدم، حّلل البول، وحّلل نفسية فالن : درسها لكشف 
م يراد به تقسيم الكل فله معىن واسع من ذلك "منهج عا اصطالحاأما  11،خباايها

 12إىل أجزائه ورّد الشيء إىل عناصره.

فالباحث هنا أراد أن حيلل اخلالفات بني مذهيب الكوفة والبصرة 
هما وحّلله بتصنيف ألبواهبا، ، فجمع اخلالفات بينمن ضمن اطالعه على شرح القطر

 مث تكلم الباحث عن اخلالف بني املذهبني من حيث األدلة واالستدالل.

                                                 
 .35، ص. نفسه املرجع7

، (م 1983ه/1399دار الفكر، )، حتقيق عبد السالم حممد هارون معجم مقاييس اللغةأمحد بن فارس، 8
 .2، ج. 195ص. 

، حتقيق د. مهدي املخزومي و د. إبراهيم السامرائي، سلسلة كتاب العنياخلليل بن أمحد الفراهيدي، 9
 .3، ج. 27املعاجم والفهارس، ص. 

، نسخة مصّورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة لقاموس احمليط وهبامشه تعليقات وشروحاالفريوزاابدي، 10
 .3، ج. 349م، ص.  1979ه/ 1399األمريية، امهيئة املصرية العامة للكتاب، 

 .12، ض. املعجم الوسيطجممع اللغة العربية ابلقاهرة، 11

 .12. ، صالتحليل النحوي أصوله وأدلّتهفخر الدين قباوة، 12
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 ذاهب النحوية امل .1
إن أسباب وضع النحو العريب بواعث كثرية، منها الديين ومنها غري   

الديين، أما البواعث الدينية فرتجع إىل احلرص الشديد على أداء نصوص الذكر احلكيم 
أداء فصيحا سليما إألى أبعد حدود السالمة والفصاحة خاصة بعد أن أخذ اللحن 

يف الظهور منذ حياة املصطفى صلى هللا عليه يشيع على األلسنة، وكان قد أخذ 
وسلم فقد روى بعض الرواة أنه مسع رجال يلحن يف كالمه فقال صلى هللا عليه وسلم 

وهناك بواعث كثرية منها االستنباط الذي تتبعه  13"أرشدوا أخاكم فإنه قد ضّل"،
العصبية املدرسة يف السماع والقياس والتعليل، والتنافس العلمي وإثبات الذات، و 

 االقليمية وطريقة التفكري ال ميكن تفصيله بدقة يف هذا املقام. 
ومصطلح املدرسة أو املذهب يف هذه القضية يشري إىل اجتاهات ظهرت   

يف دراسة احلو العريب، االختالف منوط ابملسائل النحوية الفرعية، وارتبط كل اجتاه منا 
وفة والبصرة، والبغداد، واألندلس، إبقليم عريب معنّي، فمن املدارس النحوية الك

ومصر،فكل من املذاهب مها له اجتاهات خمتلفة، وأُّلف مؤلفات عن مدرسة الكوفيني 
 والبصريني والبغداديني وغري ذلك من املدارس. 

املدرسة البصرية هي اليت أصول النحو وقواعدها، فكل مدرسة سواها   
رها، وقد عرف أن اخلليل بن أمحد الفراهيدي فإمنا هي فرع للبصريني، ومثرة اتلية من مثا

هو املؤسس احلقيقي للمدرسة البصرية، ولعلم النحو العريب مبعناه الدقيق، مث تاله 

                                                 
 .11ط. السابعة، ص. م(،  1968 ،دار املعارف: قاهرة) املدارس النحويةضيف،  شوقي13
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سيبويه فاألخفش الذي أقرأ النحو لتالميذ من البصرة والكوفة، مث جا بعده املازين، 
  14فتلميذه البمربّد هو آخر أئمة املدرسة البصرية الناهبني.

ما املدرسة الكوفة ابتدأ نشاطها متأخرا عن الكسائي الذي استطاع هو أ  
وتلميذه الفراء أن يستحدداث يف الكوفة مدرسة حنوية تستقّل وطوابع خاصة من حيث 
االتساع يف الرواية، وبسط القياس وقبضه، ووضع بعض املصطلحات اجلديدة والتوّسع 

وجاء الكوفييون بعد أن درسوا  15ذة،يف ختطئة بعض العربوإنكار بعض القراءات الشا
على اخلليل وأخذوا عنه، ووضعوا ألنفسهم منهجا اتفق معه يف النظرية واملبدأ 
واختلف عنه يف التطبيق، وقد أخذوه عن البصرة اتما انضجا، وللبصريني أثر يف تلقي 
الكوفيني علوم اللغة كما أن كثريا من الكوفيني يشدون الرحال إىل حلقات الدرس 
فيها، وحركة التواصل هذه كان مها أثر يف تناقل اخلربات واألخبار فما حصل يف 

والكالم حول املدرسة البغدادية  16البصرة وجد صداه يف الكوفة والعكس صحيح،
 واملصرية واألندلوسية أييت. 

يقول د. حنان حممد أمحد أبو لبدة : وقد ظهرت قيمة اخلالف بني   
رين، مها يف املسائل تؤثر يف استعمال اللغة، ويف املسائل ال البصريني والكوفيني يف أم

 تؤثر يف استعمال اللغة:
ومن املسائل اليت تؤثر يف استعمال اللغة مثل خالفهم يف تقدمي خرب ليس 
عليها وهل جيازى بكيف؟ وغريمها من املسائل، وهي املسائل تتيح للمتكلم اتساعا يف 

ختيارين كالمها صواب، فيختار ما يراه مالئما، أو استعمال اللغة، فيجد نفسه أمام ا

                                                 
 .01، ص. املرجع نفسه14

 .10، ص. املرجع نفسه15 

 .60، ص. املرجع نفسه16 
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ما يراه أسهل أو ألي علة أخرى، كما يؤّدي اخلالف يف هذا النوع من املسائل إىل 
إغناء اللغة ابلرتاكيب واألساليب اللغوية اليت تتيح الفرصة أمام مستخدمي اللغة 

 الف.ليختاروا ما يراه مالئما من بني هذه األساليب اليت أفرزها اخل

ومن املسائل اليت ال تؤثر يف استعمال اللغة تشرتك مجيعها يف أهنا ذات 
طبيعة فلسفية جدلية عقلية، من ذلك مسائل خالفية يف اإلعراب واخلالف فيها 
يقتضي تغيريا يف الوظيفة النحوية للمفردات حمل اخلالف، مع احلفاظ على الرتكيب 

ثل اخلالف يف مسألة إعراب الم النحوي والسياقي للمفردات حمل اخلالف، م
 17املستغاث ومسألة إعراب االسم الواقع بعد مذ ومنذ وغريمها من املسائل اه ،

واملسائل اليت هي ال تؤثر يف استعمال اللغة تشمل مسائل خالفية يف اإلعراب، 
مسائل خالفية يف فلسفة اإلعراب، ويف العوامل، ويف العلل، ويف مسائل خالفية 

 أتصيلية.

 كتاب شرح القطر ليلحت .2

ولفهم قواعدها  من إحدى الطرق يف فهم العربية فهم قواعدها،
وتدريسها أساليب كثرية وطرق عديدة، ومادة النحو يعد من العمود الفقري يف تبحر 

مبا أن النحو من العمود الفقري يف تبحر العربية فطريقة إيصاله من املعلم إىل العربية، 
يحة سليمة و ملفتة ميول الطالب، وال شك يف أن الطالب ال بد أن تكون صح

فطريقة التدريس مها لطرق التدريس عالقة مباشرة مبدى ميول الطالب مهذه املادة، 
ني من يدرسون سعالقة قوية يف حتسني مستوى الطالب لفهمهم النحو، فمن املدر 

سية، من يدرسوهنم على الطريقة القياالطالب على الطريقة االستقرائية، ومنهم 
                                                 

، اجمللة األردنية يف اللغ العربية قيمة اخلالف النحوي بني البصريني والكوفينيحنان حممد أمحد أبو لبدة، 17
 .38م، ص.  2015ه/كانون أول  1437، صفر، 4العدد  ،11وآداهبا، اجمللد 
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عض على الطريقتني أو هنم على طريقة أو أسلوب النص، وقد ميزج البوآخرون يدرسو 
 وكثريا ما جند املدّرسني يدّرسون شرح القطر ابلطريقتني. 18،بطريقة أخرى

منهج عام يراد به تقسيم الكل إىل أجزائه ورّد كما أن التحليل هو 
ون هللا تعاىل على كشف اخلفاء، حياول بعالشيء إىل عناصره، فالباحث يف هذا املقام 

وهو تقسيم الكل إىل أجزائه أي بعبارة أخرى تفصيل اخلالف إىل أجزاء اآلراء أو 
للحصول على النتيجة يف املسألة، األقوال، ورّد ما هو اخلفاء إىل ما هو اجلالء 

فتحليل اخلالف يف هذا املقام من املهمة مبكان ألن يف هذا الكتاب سرد ابن هشام 
      الف بني املذهبني ببساطة جدا حباجة إىل التفصيل اجلميل ليفهم الطالب.اخل

 والشيخ املصنف حملة موجزة عن شرح القطر   .3

كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري من  
استشهد ابن هشام يف كتابه هذا أوضح املختصرات املفيدة يف النحو العريب، 

العرب الذي حيتج بكالمه،  رمي واألحاديث النبوية وكالمن الكابلشواهد من القرا
عين به طلبة العلم قدميا وحديثا، حىت أصبح مقررا والشواهد الشعرية العربية القدمية، 

دراسيا يف كثري من املعاهد واملدارس اليت تعىن ابلعلوم الشرعية، إال أهنا مل تقرر كثريا 
اهد اإلسالمية يفضلون شرح بن عقيل و يف إندونيسيا، ملا يف ذلك كثريا من املع

 شروح اآلجرومية. 

هشام يف كتبه العامة فاعتماده طريقة موضوعية من حيث وابن 
تدرج من البسيط، إىل املعقد، فجاءت كتبه متناسقة، يكب بعضها بعضا، يقول 

ولو اختذان أمنوذجا "رح القطر : الشيخ بركات يوسف هبود يف مقدمته يف حتقيق ش
                                                 

الطبعة األوىل، ص.  ة(مكتبة النهضة املصري)القاهرة:  طرق تعليم اللة العربيةحممد عبد القادر أمحد، 18
104. 



24 
 

االعراب عن قواعد االعراب وقطر الندى وبل الصدى الرئيسة اجلامعة  من كتبه
، وأوضح املسالك إىل ألفية بن مالك ومغين اللبيب وشرحه، وشذور الذهب وشرحه

يصل إىل يرتقي بطالب العلم درجة درجة، حىت  عن كتب األعارب، لرأينا ابن هشام
من شروح أكثر مما الذهب  الذروة، غري أنه ال يفهم من هذا، أن ما جاء يف شذور

وإمنا مرادان ، جاء يف قطر الندى وبل الصدى فأحياان يكون العكس هو الصحيح
    19ابلتدرج من حيث اليسر والتعقيد".

السهولة يف ألفاظه وعبارته، عّرف أما أسلوب الكتاب فاعتمد ابن 
أفكاره،  ب جامع مانع، والوضوح يف تراكيبه، واملوضوعية يف ترتيبالتعاريف أبسلو 

كما مر معنا والدقة يف مناقشة مباحثه، وهو مل يتعصب ملذهب من مذاهب النحويني  
هبا  يف املقدمة، فابن هشام عرض املسائل مث فّصلها بوضوح وأتى ابلشواهد اليت حتتجّ 

، وكثريا ما فّصل أوجه القراءات املتواترة والشاذة ألجل إقامة مع ذكر اخلالف إن وجد
 بن هشام املباحث على منط استنتاجي من اخلاص إىل العام.، عرض ااألدلّة

أما بشأن ترمجة ابن هشام، فهو أبو حممد عبد هللا مجال الدين بن 
أمحد بن عبد هللا بن هشام األنصاري، ولد ابلقاهرة يف ذي القعدة سنة مثان 

لعلماء، من امليالد، ترعرع وشّب حمبا للعلم وا 1309وسبعمائة من امهجرة املوافق سنة 
 20.نهم، والزم بعض األدابء والفضالءفأخذ عن الكثريين م

ذكر صاحب الدرر الكامنة أن ابن هشام الزم عددا من فحول 
احملّدث النحوي صاحب البحر  ابن السراج، أبو عبد هللا عصره، منهم املقرئ النحوي

                                                 
 .15ه(، ص.  1430)دار الفكر:  بلوغ الغاايت يف إعراب الشواهد واآلايتبركات يوسف هّبود، 19

، الطبعة الثانية )بريوت: دار الفكر، قيق حممد أبو الفضل إبراهيم، بغية الوعاةحتجالل الدين السيوطي، 20
 .2. ج 68م(، ص. 1979-ه 1399
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التاج  علي بن عبد هللاأبو حيان، حممد بن يوسف أثري الدين  احمليط يف التفسري
صاحب شرح العمدة واالشارة يف ، عامل ورع وأحد األئمة ألصناف العلوم التربيزي

  21.، والشهاب بن املرحل، وابن مجاعة وغريهماينالتاج الفاكهالنحو 

لقد أتقن ابن هشام العربية فاق أقرانه وشيوخه ومعاصريه، حسبنا 
إىل ألفية بن مالك أن نعرف أن مغين اللبيب عن كتب األعاريب وأوضح املسالك 

من مؤلفاته، وانل هبما منزلة لدى العلماء واألدابء فاشتهر يف حياته وبعد وفاته وأقبل 
"ما : حيث ذكر صاحب الدرر الكامنة نقال عن ابن خلدون قوله  22الناس عليه،

زلنا وحنن ابملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل ابلعربية، يقال له ابن هشام، أحنى من 
ما تديّنه ومذهبه فهو عامل ورع مل يّتهم ابعتقاده وال بتديّنه وال بسلوكه، أ 23،سيبويه

وهو شافعي املذهب وحتنبل يف آخر حياته، وذلك يدل على أنه متعمقا يف كال 
من  1760، تويّف ابن هشام ليلة اجلمعة يف اخلامس من ذي القعدة سنة املذهبني

 24امهجرة.

 م القواعد النحويةيتعليف  كتاب شرح القطرآاثر  : يناملبحث الثا

 تعليم النحو لغري الناطقني هبا  .1

، درسه األجانب واللغة العربية لغة اثنية ابلنسبة لهنَّ النحو الذي أكما ال خيفى 
؛ وهذا ألنَّ من حيث طريقُة العْرض والتَّنظيماللُّغة،  تلك جَيب أن يكون مغايرًا ألبناء

، واالختالف أيًضا قد يكون يف من جوانب كثرية متام االخِتالف طبيعة الطَّلبة خَتتلف
                                                 

 .310-308، ص. 2، ج. (ه 1348حيدرآابد، ) الدرر الكامنةبن حجر العسقالين، ا21

 .2، ج. 68، ص. بغية الوعاة22

 .2، ج. 310-308، ص. الدرر الكامنة23

 .2ج.  ،68، ص.. بغية الوعاة24
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لوك واحتياجات الطَّلبة يف  وافع والسُّ  النَّحو واستعداداهتم يف تعلُّمه، كثريا ما جندالدَّ
ة من  ليس له قدرة لغوية كافية كما ميلكها  الدراسةالطَّالب األجنيبَّ يف املرحلة العامَّ

فحال العرب كحال األعاجم متاما ملا تعّودوا ليوم وهذا األمر قدميا أما االنَّاطق األصلي، 
 على النطق ابلعامية. 

تُعترب قواعد اللُّغة العربية من أكثر اجملاالت غموًضا وصعوبة يف منهج تْعليم اللغة 
بشكل عاّم، وهذه الصعوبة ال تقتِصر فقط على متعلِّميها من غري الناطقني هبا؛ بل 

ى كثرٌي من املتخصِّصني يف تعليم اللُّغة العربية هذه تنسِحب أيًضا على أبنائها، ويَر 
دة، ومبنيَّة  رها؛ فيقول حسني قورة: "إنَّ قواعَد اللغة العربية متشعِّبة ومتعدِّ الصُّعوبة ويقدِّ
ارس من أبناء العربيَّة  يف تشعُّبها على ُأُسس ُنْطقيَّة وفلسفيَّة ال يكاد يدُخل إليها الدَّ

حىتَّ ينزلق إىل متاهات قد يضلُّ فيها املسالك، تلك املسالك اليت  نفِسها ليسرُب غوَرها
ا فلسفات لغويَّة تكثر فيها التَّسميات والقياسات،  عربَّ عنها عيسى الناعوري أبهنَّ

 25.يعات والتَّخرجيات واجلوازاتوالتَّفر 

ان وقال أمحد مدكور: "امهدف من دراسة القواعد النحويَّة هو تقومي األُذن واللِّس
 26.والقلم؛ أي: إقدار الفْرد على االستماع والكالم والقراءة والكتابة بطريقة صحيحة"

و من املكوانت املهمة إلسرتاتيجيات لكل التدريس ال بد من االسترياتيجية، 
 : 27التدريس

                                                 
، دراسة حتليليَّة ومواقف تطبيقية )القاهرة: دار املعارف، تعليم اللغة العربيةحسني سليمان قورة، 25

 .9(، ص 1969

 .249(، ص 1984)الكويب: مكتبة الفالح،  تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، 26

 .13عمان، ص   ،االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال ،أمحد عوده27



27 
 

 األهداف التدريسية -1

 التحركات الىت يقوم هبا املعلم. -2

 دمة للوصول إىل األهداف.األمثلة والتدريبات واملسائل املستخ -3

 اجلو التعليمى والتنظيم الصفى للحصة. -4

 إستجاابت التالميذ. -5

ضل، حىت يكون التدريس فعاال وليس خيتار اإلسرتاتيجية األففاملدرس ال بد أن  
 :  28ممال لطالب ومن ذلك

تعرف على أكرب عدد ممكن من اإلسرتاتيجيات الىت لديك القدرات  -1
 لتطبيقها. واملهارات الالزمة

 حدد اإلسرتاتيجيات الىت تناسب موضوع الدرس أو حمتواه. -2

تعرف على اإلسرتاتيجيات الىت ميكنك من خالمها حتقيق أهداف   -3
 الدرس.

 حدد اإلسرتاتيجيات الىت تناسب خصائص الطالب. -4

 عني اإلسرتاتيجيات الىت تناسب عدد الطالب ىف الصف. -5

قها ىف حدود الزمن املخصص تعرف على اإلسرتاتيجيات الىت ميكن تطبي -6
 للدرس.

                                                 
 .14، ص. املرجع نفسه28
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ة حدد اإلسرتاتيجيات الىت ميكن تطبيقها ىف حدود اإلمكاانت املادي -7
 املتوافرة ىف الصفأواملدرسة.

منها مناسبة لكل املواقف  كل طرائق تدريس اللغة األجنبية كثرية متعددة وليس
بغريها أال يتقيد  اللغة العربية للناطقني درسالتعليمية، فمعىن ذلك أنه ينبغي على م

بطريقة معينة دون غريها، وإمنا ينتقي منها ما يناسب املوقف التعليمي الذي جيد نفسه 
 فيه.

كثريا ما جند أن يف تدريس القواعد النحوية لغري الناطقني هبا يستخدم طريقة 
القواعد والرتمجة، ففي تدريس شرح القطر تقريبا يستخدم هذه الطريقة، وقد يستخدم 

من مزااي و اذ الطريقة األخرى مثل الطريقة املباشرة على حسب احلاجة يف املواد، األست
 هي: 29القواعد والرتمجة خصائص طريقة

إهنا مناسبة لألعداد الكبرية من الطالب إذ إن املعلم يستطيع أن يتعامل  -1
مع أي عدد يتسع له الفصل. ذلك ألنه ليس على الطالب إال أن حيضر 

 كراسة يكتب فيها، ويتابع ما يقوله املعلم.كتااب يدرس منه، و 

الرتكيز على القواعد قد يفيد من هم يف املراحل ااملتقدمة من دراسة اللغة,و  -2
قد تكون هذه الطريقة مهمة للمتخصصني يف اللغوايت أو يف تعليم 

 اللغات األجنبية و الثقافات.

                                                 
)رايض: جامعة اإلمام  طرائق تدريس اللغة العرية للناطقني بلغات أخرىالعصيلي، عبد العزيز بن إبراهيم، 29

 .43(، ص 2002حممد ن سعود اإلسالمية، 
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م مفردات هذه الطريقة قد تكون مفيدة عندما تكون احلاجة ماسة إىل تعل -3
و عبارات و مجل ألغراض خاصة,سواء أكانت هذه األغراض دينية أم 

 .علمية أم سياسية

 أهداف تدريس مادة النحو وأثرها على الدرس النحوي للعربية: .2

 30إن لدراسة علم النحو أهدافا، هي:

: فهم واستيعاب قواعد مهذا العلم كما وردت يف كتب األصول وخيص هذا األول
 املختص والباحث املتعمق يف دراسته هذا العلم. اجلانب الدارس

: تنمية القدرة لدى الدارسني على فهم النصوص العربية الفصيحة، ويف الثاين
وهذا مطلوب من  –مقدمتها كتاب هللا "القرآن الكرمي" مع حتليل هذه النصوص 
فهو وسيلة وليس  –املتخصص وغري املتخصص كمسلم حيافظ على كتاب هللا 

وره حمصور يف تقريب تعليم اللغة وتنظيم إكساب السليقة مبعرفة قواعده غاية ود
 وإشاد الدارس لطرق سالمة العبارة وإعانته على الفهم السليم.

: حتسني األداء اللغوي الذايت، سواء يف التعبري عن النفس بلغة جيدة تربأ الثالث
يقع من أخطاء  من األخطاء اللغوية والنحوية قدر اإلمكان، أو يف اكتشاف ما

يف اللغة املكتوبة أو املسموعة، وهو هبذا املفهوم جزء من تعليم اللغة الذي هو 
مشروع كبري أو عملية كربى مها عناصر عديدة ينبغي أن تتم بصورة متآزرة 
منظمة. فتعليم النحو ال يعنر ابلضرورة إتقان اللغة والتمكن من استخدامها 

ومساع مستمران، وذلك ألن النحو يكسب  استخداما صحيحا مامل يصحبه مترن
اإلملام بقواعد اللغة واملعرفة بقوانينها ويقرهبا، واللغة ملكة تكتسب ابملمارسة 

                                                 
العربية بني قراءة الرتاث جسام كامل، كتاب مؤمتر الدويل اخلامس لقسم النحو والصرف والعروض بعنوان "30

 .253 – 252(، ص. 2009" )القاهرة: كلية دار العلوم، بيق النظرايت املعاصرةوتط
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واحملاكاة املستمرة والتدريب، يقول ابن خلدون: "والسبب يف ذلك أن صناعة 
العربية إمنا هي معرفة قوانني هذه امللكة ومقاييسها خاصة، فهو علم بكيفية ال 
نفس الكيفية، فليست نفس امللكة وإمنا هي مبثابة من يعرف صناعة من املصانع 

 علما وال حيكمها عمال وعليه تتلخص فائدة تعلم النحو العريب يف:

 االقتدار على النطق العريب الفصيح اخلايل من الركاكة يف األسلوب (1

 فهم كالم العرب الفهم الصحيح ومعرفة تراثهم الثقايف النفيس (2

 نب األساسية يف تعليم النحو وأثرها على الدرس النحو للعربيةاجلوا -3

 املنهج العلمي والتخطيط (1

البد من التخطيط الدقيق ملقرر النحو وتنظيمه وبنائه، ألن تنظيم 
ويؤثر يف كل املراحل التالية له. احملتوى يعد أهم عنصر ينهض عليه تعليم اللغة 

ن يكون واضحا أن الغاية من جيب حتديد امهدف من احملتوى، لذا ينبغي أ
تدريس النحو يف التعليم العام هي إكساب املتعلم املهارة اليت متكنه من 
سالمة األداء اللغوي نطقا وكتابة، ومتكنه من اإلسهام ف يفهم معىن الكالم 

 . وتفسريه، وإدراك كثري من مواطن اجلمال يف التعبري واملساعدة على تذوقه

النحو وتقوم بتعليمه أال حنصر الغاية منه  ينبغي وحنن ختطط لتعليم
يف دائرة اإلعراب والبناء والضبط وتصويب الكالم الضيقة، ألننا بذلك نظلم 

 النحو ومتعلمه معا ونساعد هذا املتعلم على الغض من قيمته.

يقول شوقي ضيف يف مدخل حتقيقه لكتاب "الرد على النحاة": 
النحو ما دعا إليه ابن مضاء من منع  )وأكرب الظن أننا حني نطبق على أبواب

التأويل والتقدير يف الصيغ والعبارات كما نطبق على هذه األبواب ما دعا إليه 
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من إلغاء نظرية العامل نستطيع أن نصنف النحو تصنيفا جديدا حيقق ما 
نبتغيه من تيسري قواعده تيسري حمققا، وهو تيسري ال يقوم على إدعاء 

على مواجهة احلقائق النحوية وحبثها بطريقة منظمة  النظرايت، وإمنا يقوم
الحتمل ظلما ألحد، وإمنا حتمل التيسري من حيث هو حاجة يريدها الناس 

  31إىل النحو يف العصر احلديث(.

 البيئة احمليطة (2

البد أن نتحول البيئة احمليطة ابلطالب إىل بيئة عربية حديثا وكتابة 
 ن مكوانت البيئة:وسلوكا وتعامال، وأول ما نبدأ به م

ويُعين به املؤسسة التعليمية سواء كانت مدرسة : اجملتمع التعليمي (1)
 أو كلية جامعية أو حىت رايض أطفال.

األسرة: "يعيش الطالب بقية يومه بني أفراد أسرته، فيجب على  (2)
رب كل أسرة أن يهتم بتعليم أوالده العربية السليمة منذ نعومة 

بتحفيظ أطفال األسرة ما تيسر  أظافرهم، وذلك عن طريق البدء
مهن من قصار سور القرآن الكرمي، يتدرج حسب عمره، مث حيفظ 
بعض أحاديث الرسول صلى اللله عليه وسلم، مث بعض الشعر 
العريب الفصيح السهل على األلسنة، واذي يتفق مع قيمنا 
وعقيدتنا افسالمية، هذا ليتعود الطفل على استخدام اللسان 

 32.ما درس النحو مل جيد صعوبة يف ذلك"العريب، فإذا 

                                                 
 .67م(، ص. 1982)دار املعارف:  حتقيق كتاب الرد على النحاةشوقي ضيف، 31

، خالصة أحباث ودراسات النحو العريب املشكالت واحللولأساتذة قسم اللغة العربية بكلية املعلمني، 32
 .39ه(، ص. 1418يع، )دار األندلس للنشر والتوز 
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هذا جانب مهم جدا، فالبد أن يلتزم العاملون : وسائل اإلعالم (3)
يف تلك الوسائل من مذيعني ومذيعات ومقدمي الربامج ابللغة 
العربية الفصحى، وأن تقلل هذه القنوات من الربامج اليت 
بلهجات العامية حىت تتعود اآلذان شيئا فشيئا على الفصحى، 

 33وكذلك الصحافة املقرؤءة.

 34دور املتعلم والدارس يف املشكلة (3

أن نتدرج مع التلميذ يف تعلم النحو، والسنتان اخلامسة والسادسة  (1)
االبتدائيتان، مها السن املناسب لبدء التدريس الفعلي للقواعد أبن نبدأ 
ابليسري السهل القريب ألذهان هذه املرحلة تدرجييا ونؤجل الصعب إىل 

 الحقة مناسبة.مرحلة 

البد أن يكون هناك املتلقي اجليد، والسريع االستجابة لكل حماوالت  (2)
العالج، واملتلقي هو الطالب الذي يعترب نقطة االنطالق حنو إزالة 

 مالمح الضعف يف النحو فيجب عليه ما يلي:

أن يوقن متام اليقني أن دراسته للعربية امر يتقرب به إىل هللا تعاىل ألنه  (3)
 ذلك دينهسيخدم ب

أن يوقن أن مسألة الصعوبة والسهولة هذه مسألة نسبية تشرتك فيها  (4)
اد بال استثناء، فال بد من اجلهد واإلقبال امللخص على ما هو و مجيع امل

 صعب مع االستعانة ابهلل تعاىل

                                                 
 .39ص. املرجع نفسه، 33

العربية بني قراءة الرتاث جسام كامل، كتاب مؤمتر الدويل اخلامس لقسم النحو والصرف والعروض بعنوان "34
 .262 – 261"،  ص. وتطبيق النظرايت املعاصرة
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الثقة ابلنفس، والفهم الصحيح للقواعد النحوية وتطبيقها وليس فقط  (5)
 حفظها

املنافسة الشريفة لدى الطالب يف سبيل ال بد من من وجود عنصر  (6)
 التفوق يف علم مهم كعلم النحو

ال بد أن يستشعر الطالب أمهية علم النحو يف أموره احلياتية العامة،  (7)
وفاعليتها يف حتسني الفرص يف احلياة العملية، وأن نعرفه كذلك أهنا 
سالح اإلنسان يف معركة االتصال االجتماعي، ونضرب له أمثلة على 

 ا من الكثري الذي يزخر به املاضي واحلاضرهذ

 35دور املعلم وطريقة التدريس يف حتسني الدرس النحوي (4

 ما يشرتط يف معلم النحو:

 أن يكون لديه قدر من املعلومات اليت حيتاجها التالميذ (1)

 أن يقدم هذه املعلومات لتالميذه بصورة صحيحة مناسبة (2)

الثقافة الواعية والقدرة أن يكون ملما بعلم النحو والعلوم اللغوية و  (3)
 على ممارسة اللغة ممارسة صحيحة. وأن يكون قدوة التالميذ يف ذلك

ال بد أن ينتقى معلم اللغة العربية، وال يكتفي ابحملاضرات النظرية بل  (4)
 جيب أن ينال جزءا من التدريب العملي يف الطريقة واملادة

ربية أن يكون هناك جهد مشرتك وحرص دائم من معلم اللغة الع (5)
واوزارة وذلك مبتابعة كل جديد وكل تطور يف العملية التعليمية، 

 وعمل الدورات اليت تنمي قدرات املعلم وتزيد من كفاءته.

                                                 
 .264 – 262، ص. املرجع نفسه35
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أن يعي املعلم شرف مهنته وعزهتا اليت تستمد من عزة القرآن  (6)
 والدين والتاريخ العريق

 هأن يعرف املعلم أن العلم الذي أنعم هللا به عليه أمانة يف عنق (7)

أن حيرص على إثراء حصة النحو ابألمثلة املنوعة املتعددة مع  (8)
التدرج من املثال العادي املفرد إىل النص األديب املشتمل على عد من 

 األمثلة اليت تعاجل الظاهرة النحوية موضوع الدرس

 حياور اجلميع حماورة عملية هتدف إىل استنباط القاعدة النحوية (9)

 جيابية التلميذأن حيرص املعلم على حتقيق إ (10)

توظيف احلوار بني التالميذ كوسيلة إليضاح، حبيث تعاجل  (11)
 املشاكل النحوية من خالل مثل هذا احلوار امهادف

 أن حيسن املعلم اختيار طريقة التدريس املالئمة (12)

 اجلمع يف الشرح بني الطريقة القياسية واالستنباطية (13)

قق يف درسه أن جيعل التلميذ هو حمور العملية التعليمية، وأن حي (14)
 إجيابية التلميذ وسلبية املعلم، حبيث يدير درسه من خالل تالميذه

عليه أن يقوم مبهمة اإلرشاد والتوجيه، وتصحيح املسار وبلورة  (15)
 اإلجاابت وتسجيلها على السبورة

 تسجيل النتائج (16)

احلرص الشديد على تطبيق قواعد النحو يف تعبرياته مهما كلفه  (17)
قد أدى دوره، مع مالحظة أمهية ذلك من مشقة، وهبذا يكون 

 توضيح املصطلحات النحوية الغامضة لتالميذه أبسلوب مبسط.
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 36كيفية اإلملام ابلنهوض مبناهج النحو العريب (5

لكي نصل إىل كيفية تيسري املناهج النحوية وتستطيع أن نلم 
 وننهض هبا ال بد من التعرف على عوامل كان مها دور يف املشكلة:

ة يف األخذ من املصادر املتعمقة والبعيدة خمافة املبالغة الشديد (1)
التحريف ولو كان مهم عناء يف الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية 
الصحيحة والشعر املتفق عليه لكان النحو خاليا من األساليب 

 الشاذة ومن احلشو

اإلغراق يف التحليل واملبالغة مما يصل إىل التعسف والتكلف مما  (2)
 من املطلوب من القاعدة إىل التخمني والتأويلأغرقه وخرج به 

املبالغة يف نظرية العامل مما حد ابلبعض إىل حذفها وختليص النحو  (3)
منها ولو أهنم تبسطوا فيها ومل يبالغوا لسهل عليهم الوصل إىل 

 التيسري على الدارسني

اإلعراب الفرعي والتقديري وابحلروف والعالمات ومن مكانني  (4)
ني هذا فيه من الصعوبة اليت تنفر أي طالب علم للدارسني املبتدئ

مبتدئ أيخذ مبادئ علم النحو هبذا القدر الذي يدرسه املتخصص 
 واملتعمق يف املنهج

الصيغ االفرتاضية وعدم ربط املادة ابلواقع وهذا فيه من العناء  (5)
للدارس وقدراكافيا من الصعوبة والتعقيد أضف إىل ذلك التمارين 

 غري العملية

                                                 
 .265 – 264ص.  ،املرجع نفسه36
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الشواهد وتعدد الرواايت يف خترجيها فيه شتات للذهن وصعوبة كثرة  (6)
للدارس يف مجع املادة النحوية، أضف إىل ذلك كثرة املصطلحات 

 النحوية وعدم االسقرار فيها واالختالف على صحتها

إن من صعوابت النحو بعده عن الواقع وامللموس ابلدراسات  (7)
ه على الدارس غري الفلسفية واملنطقية وابلتايل صعوبة فهم مسائل

املتعمق كما هو احلال عند علماء الكالم وأصحاب النظرة 
 الفلسفية يف الدراسة النحوية

 اختبارات القواعد النحوية -4

تقاس القواعد النحوية ابختبارات تعريفية أو إنتاجية، ويقصد 
ابإلنتاجية أن الطلبة يعطون األجوبة من عندهم، واملراد ابلتعريفية أهنم يتعرفون 

اختبارات القواعد على األجوبة الصحيحة من بني عدة إجاابت. ومن 
 37:النحوية

 اختبار االختيار من متعدد (1

هنا تظهر عدة إجاابت يف العادة أربع إجاابت خيتار الطلبة اإلجابة 
 الواحدة الصحيحة من بينها.

 مثال: ضع دائرة حول حرف اجلواب الصحيح!
 ... اخلرب من )أمام الصل األستاذ( هو

 أستاذ -د أمام الفصل  -ج الفصل  -ب أمام  -أ

 

 

                                                 
 .72 – 61(، ص. 2000)الردن: دار الفالح للنشر والتوزيع،  تبارات اللغويةاالخ حممد علي اخلويل،37
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 اختبار ملء الفراغ (2

إنتاجي، ميكن أن يطلب ملء الفراغ أبية كلمة مناسبة، هو اختبار 
 وتكون الكلمة احملذوفة كلمة حنوية حسب املوضوع املدروسة.

 مثال: امأل الفراغ حبرف اجلر املناسب!
 هرغب حممد ... التعليم ومل يشأ أن يكمل دراست

 اختبار تعديل الصيغة (3

 هنا يطلب تعديل صيغة كلمة لتالئم اجلملة. 

 مثال: عدل صيغة الكلمة اآلتية بني قوسني لتناسب اجلملة!

 )أتى(  مل ... حممد أمس 

 )قرأ( تريد خدجية أن ... القرآن 

 اختبار الشكل (4

هنا يطلب شكل كلمة أو أكثر يف مجلة ما أو عدة مجل، وميكن أن 
ختبار عدة أمناط منها: إعطاء شكل آخر الكلمة فقط، يتخذ هذا اال

شكل الكلمة شكال كامال، شكل الكلمة اليت حتتها اخلط فقط، وشكل 
 مجيع الكلمة يف اجلملة.

 مثال: اشكل أواخر الكلمات اليت بني قوسني!

 كانت الشمش )مشرقة(  ( 3)  أمام املدرسة )حديقة( (1)

 اذيف )الفصل( أست( 4)  إن )احلديقة( مجيلة (2)

 

 اختبار كشف اخلطأ وتصحيحه (5
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هنا يطلب من الطلبة كشف اخلطأ حنواي كان أو صرفيا، وإتيان وجه 
 صحيح منه. 

 مثال: صحخ اجلمل اآلتية إن كانت خطأ!
 أصبح حممد انجح( 3) إن الطالب جمتهدين (1)

 إن احلاضرون قادمني( 4) صارت املدرسة مجيلة (2)

 اختبار اإلعراب (6

 ة أو بعض مفردات حمددة فيها. هنا يطلب إعراب اجلملة كامل
 مثال: أعرب ما حتته خط وضع اجلواب يف الفراغ احملدد! 

 ملعلمه احرتاماقام حممد  (1)

 سيارةحتت الشجر  (2)

 اختبار التحويل (7

هنا يطلب حتويل كلمات أو مجل إىل صيغ أخرى. مثال ذلك التحويل 
ؤنث، من من املاضى إىل املضارع، من املفرد إىل اجلمع، من املذكر إىل امل

املبين للمعلوم إىل املبين للمجهول، من املبتدأ واخلرب إىل مجل دخل عليها 
 عامل النواسخ. 

 مثال: حول اجلملة اآلتية: "املدرسة مجيلة"
                                                                                                                                    إن 

                                                                                                      أصبحت 
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  التعليم والتعل م -5

التعليم والتعلم مها وجهان لعملة واحدة ، حيث جند أن هناك تداخالً  
الكثري من التبادل والتفاعل، ما كبرياً بينهما من حيث املفهوم,  فهما عمليتان فيه

وكما اشران آنفًا فإن التعلم يف بعض تعريفاته هو عملية تغري وتعديل يف السلوك 
كما يتضمن كل أنواع اخلربات الالزمة   ،يتصف بنوع ما من االستمرارية النسبية

كل هذا يوضح لنا أن عملية التعلم متثل   ،للحصول علي النتائج التعليمة املطلوبة
تطبيق املعرفة واخلربات واملبادئ العلمية اليت تساعد يف إنشاء بيئة مناسبة مهارة 

وبذلك فإن  التعليم عملية تبدو أكثر حتديدًا من عملية  ،لتسهيل عملية التعلم
التعلم ، خاصة يف بيئة التعليم املدرسي ، فالتعليم أيخذ شكاًل من التدريب 

ة بني املعلم واملتعلم. .وإبختصار فإن الواعي واملنظم يؤدي إىل إنشاء بيئة مشرتك
التعلم هو تغري السلوك عن طريق اخلربة واملمارسة, أما التعليم فهو جمموعة 

 38.اإلجراءت الىت يقصد هبا تسهيل حدوث التعلم

علماء النفس  لقد تعددت وأختلفت التعاريف اليت قال هبا كبار
  39:، نذكر منهاالتعلم لتحديد معىن

ل )أن التعلم تغري يف السلوك له صفة االستمرار؛ وصفة يقو ، تعريف جيتس (1
(. بذل اجلهد املتكرر حيت يصل الفرد ايل استجابة ترضي دوافعه وحتقق غاايته

                                                 
قسم علم النفس: كلية الرتبية جامعة السودان للعلوم ) علم النفس التعليميعلي فرح أمحد، 38

 .14-13(، ص. 2010والتكنولوجيا، 

 .12، ص. املرجع نفسه39
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ونالحظ ان جيتس يري أبن الفرد يتعلم اذا كان لديه الدافع أو احلاجة لتوجيه 
 .سلوكه حنو حتقيق هدف معني إلرضاء هذا الدافع أو اشباع هذه احلاجة

تغري يف السلوك حيدث نتيجة أبنه )جليفورد التعلم  يعرف ،تعريف جليفورد (2
ً لعملية التعلم. فطبيعة االستثارة . استثارة( وهو تعريف شامل ال يعطي حدودا

قد متتد من مثريات فيزايئية بسيطة تستدعي نوعًا من االستجاابت ال ميكن 
 . ة جداً أن تقول عنها أهنا متعلمة، اىل مواقف االخري معقد

يقول )التعلم هو كل ما يعرتي الفرد من تغريات ، تعريف أمحد زكي صاحل (3
داخلية أثناء وجوده يف املوقف التعليمي ، وأثناء تكرار هذا املوقف التعليمي 

  .علية(

 أنواع التعلم -6

 واملهن اليت تتطلب احلركة مثل األلعاب الرايضية حركي: (1

 لوم االنسانيةمعريف: كاكتساب املعلومات, ودراسة الع (2

 لفظي: مثل تعلم اللغة (3

اوت االفراد يف ذكائهم إجتماعي: مثل  بناء العالقات االجتماعية حيث يتف (4
 االجتماعي

ن وجداين: فاالفراد خيتلفون يف املشاركة االنفعالية لآلخرين والتواصل معهم م (5
 خالل االبعاد العاطفية للمواقف
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 نررايت التعلم -7

علم الناس، والقدرة على تطبيق هذه إن فهم نظرايت عن كيف يت
النظرايت يف تدريس الرايضيات؛ هي من املتطلبات األولية لتدريس فعال 
للرايضيات، وقد قام عدد كبري من العلماء بدراسة النمو العقلي وطبيعة التعلم 

 . بطرق خمتلفة، ونتج عن ذلك نظرايت متنوعة للتعلم

كطريقة وأسلوب  Learning Theoryوميكن اعتبار نظرايت التعلم 
لتنظيم لدراسة بعض املتغريات يف التعلم والنمو العقلي، واملعلم اجليد هو الذي 
خيتار ما يناسب طالبه وطبيعة املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها، فالفهم 
الصحيح لنظرايت التعلم هو الذي ميكن املعلم من اختيار اسرتاتيجيات التدريس 

  40عالية لتدريس طالبه يف كل موقف تعليمي على حدة.املناسبة واالكثر ف

وتصنف نظرايت التعلم حسب اجلانب الذي تركز النظرية عليه؛ فإما 
 Socialتركز على اجلانب املعريف والبنية املعرفية أو تركز على السياق االجتماعي 

Context . : وبذلك تصنف إىل منطني 

   Cognitive Learning Theory       املعرفية نظرايت التعليم (1

  Social Learning  Theory    نظرايت التعليم االجتماعي (2

 

 

 

 

 

 

                                                 
ك سعود، كلية املعلمني قسم املناهج وطرق )جامعة املل مقرر طرق التدريس الرايضياتهشام بركات، 40

 .38التدريس(، ص. 



42 
 

 مفهوم القواعد -8

القواعد مجع من القاعدة، ويف اللغة: أصل اأُلّس، والقواعد: 
أما يف املعجم الوسيط، القاعدة هي األمر  41اإلساس وقواعد البيت: إساسه،

 42الكلي ينطبق على جزئيات.

من القواعد، مبعىن أن وضع القواعد جاء يف مرحلة  إن اللغة أسبق
متأخرة عن اللغة، وأن العرب كانوا يتكلمون على سجيتهم، فيتكلمون يف شؤوهنم 
بدون إعمال فكر، أو رعاية قانون كالمي خيضعون له، قانوهنم ملكتهم اليت خلق 

عرب، فيهم، ومعلمهم بيئتهم احمليطة هبم، وبعد انتشار اإلسالم إىل خارج ال
اختلطوا ابلفرس والوم وغريهم، فحل بلغتهم ما هال الغري عليها وعلى الدين، 

 43حىت هرعوا إىل وضع قواعد يضبطون هبا كالمهم.

وتشري أغلب الرواايت إىل أن أاب األسود الدؤيل هو أول من وضع 
القواعد إبشارة من علي بن أيب طالب بعد أن تسرب اللحن إىل األلسن، وإمنا 

لنحو جاء من قول علي أليب األسود: "يقسم الكالم إىل ثالثة أقسام: مصطلح ا
 44اسم وفعل وحرف انح هذا النحو" أي سر على هذا املنوال يف وضع القواعد.

قد ميزج بني طريقيت االستقرائية والنص، وقد  واملدرس يف معهد دار املتقني
 .يستخدم الطريقة القياسية على حسب الظروف واألوضاع الطارئة

 

                                                 
 .3689د(، ص.  –ع  –ت((، مادة )ق  –)القاهرة: دار املعارف، )د  لسان العربابن منظور، 41

 .748(، ص. 2004)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  4، ط. معجم الوسيطجممع اللغة العربية، 42

ت((، ص.  –)القاهرة: دار املعارف، )د  2، ط. يخ أشهر النحاةنشأة النحو واتر حممد الطنطاوي، 43
20. 

 .27، ص. املرجع نفسه44
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 مفهوم النحو -9

 النحو لغة (1

  45اختلف األمشوين بقوله ستة معان للنحو، وهي:

 القصد: يقال حنوت حنوك أي قصدت قصدتك (1)

 اجلهة: توجهت حنو البيت أي جهة البيت (2)

قسم: تقول هذا على أربعة أحناء أي أقسام. ومنه حديث عائشة  (3)
وغريه: "أن  4834ح 5/1970رضي هللا عنها يف صحيح البخاري 

 "...ح يف اجلاهلية كان على أربع أحناءالنكا 

 بعض: أكلت حنو السمكة، أي بعضها (4)

 مثل: مررت برجل حنوك أي مثلك (5)

 مقدار: عندي حنو ألف دينار، أي مقدار ألف (6)

يقول ابن فارس يف مقاييسه: "النون واحلاء والواو كلمة تدل على القصد، وحنوت 
م فيتكلم على حسب ما  حنوه، ولذك مسي حنو الكالم، ألنه يقصد أصول الكال

كان العرب تتكلم به. ويقال إن بين حنو: قوم من العرب. وأما أهل املنحاة فقد 
قيل: اقوم البعداء غري األقارب. ومن الباب: انتحى فالن لفالن: "قصده وعرض 
له". وكلمة حنو: إن الكلمات قبل أن تدخل يف تركيب العبارة ال يكون مها 

تظمت يف العبارة تغري آخرها فيقول مها معربة، أو نصيب من اإلعراب، فإذا ان
ثبت آخرها على ماكان عليه من قبل، فيقال مها مبنية. ولكي نعرف التغيري 

                                                 
م(، 2005)بريوت: دار الكتب العلمية،  شرح األمشوين حباشية الصبان على ألفية بن مالكاألمشوين، 45

 .49، ص. 1جز
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الذي يطرأ على أواخر الكلمات املنظمة يف العبارة جيب أن ندرس علم النحو، 
 46ألنه يعرفنا أبحوال أواخر الكلمات من حيث اإلعراب والبناء.

 النحو اصطالحا (2

أما النحو يف اصطالح النحاة فهو العلم الذي تعرف به 
الضوابط اليت حتكم الرتاكيب اللغوية، ويرتتب عليها صحة الكالم وسالمة 

"هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب  اإلعراب، يقول ابن جين:
وغريه كالتثنية واجلمع والتحقري والتكبري واإلضافة والنسب والرتكيب، وغري 
ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية أبهلها يف الفصاحة، وهو يف 

 47األصل مصدر شائع، اي حنوت حنوا كقولك: قصدت قصدا".

ذهب الغالييين يف كتابه إىل أن النحو هو علم أبصول تعرف هبا 
أحوال الكلمة العربية من حيث اإلعراب والبناء، اي من حيث ما يعرض مها 

 48.يف حال تركيبها

وأما احلديث لعلم النحو فهو علم البحث يف الرتاكيب وما 
يرتبط هبا من خواص كما أنه يتناول العالقات بني الكلمات يف اجلملة وبني 

 49اجلمل يف العبارة.

( النحو أبنه تلك الدراسة اللغوية اليت Websterويعرف ويبسرت )
 50كلماهتا.  تتعامل مع أشكال األلفاظ وتركيبها ومع تنظيم اجلمل وترتيب

                                                 
 .9ستة(، ص. )عاله الكتب: دون ال النحو والنحاة املدارس واخلصائصخضر موسى حممد محود، 46

 .10، ص. 1)بريوت: عامل الكتب، دون السنة(، ج.  اخلصائصأيب الفتح عثمان بن جين، 47

 .10،ص. 1م(، ج. 2005)بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 48

املسرية،  )عمان: دار أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيقراتب قاسم عاشور وآخرون، 49
 .103م(، ص. 2010
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  الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه -أ

املنهج الذي هنج و  ،كيفي وصفي حبثالبحث  هذا أنّ كما الخيفى 
البحث الوصفي هو حبث يصف  ،هو منهج البحث املكتيب وامليداين به الباحث

لى معلومات من جمموعة من األفراد بشكل عالظاهرة وحيّللها، امهدف هو احلصول 
ميزج الباحث يف البحث املكتيب وامليداين بني املراجع املكتبية  51ر.مباش

جعل الكتاب شرح القطر وبعض حيث  واملالحظات امليدانية كمصادر لبيانه،
واملقابلة مع املالحظة من حواشيه مع ابقي الكتب تتعّلق ابملوضوع مرجعا أساسيا، 

 . البياانت الثانوية

آراء الكوفيني والبصريني يف كتاب شرح حتليل وحيتوي يف البحث املكتيب 
 لحىت حيص ،والرجوع إىل احلواشي املعتمدة ،مع التفصيل القطر البن هشام

الباحث على معلومات شافية عن تفصيل اخلالف اليت يعسر حفظها غالبا لدى 
 تعلميف الطلبة  لدى آاثر حتليل اخلالفأّما البحث امليداين حيتمل على  الطالب،

حىت يعرف   الطالبأجرى الباحث املقابلة مع أستاذ املادة و  ،حويةالقواعد الن
كيف ميومهم للمذهب النحوي وكيف صعوابهتم يف دراسته وحفظه حىت وجد احلل 

، جيري هذا البحث ابلتعاون واالشرتاك بني الباحث ومعّلم لعالج تلك املشاكل
ن املدرسة الدينية م الثانيةمادة النحو يف الفصل الدراسي الديين وطاّلب السنة 

                                                                                                                                      
 .45ص.  ،املرجع نفسه50

 (.2010، )القاهرة : دار النشر للجامعات مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية ،عالم، رجاء 51
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املتقني ابتو، وإضافة إىل ذلك أجرى الباحث اإلمتحان التحريري دار  ةاإلسالمي
للحصول على آاثر حتليل اخلالف يف دراستهم، فكثري من املدرسني مل حيللوا بدقة 

  اخلالفات النحوية يف إلقاء املواد. 

 موقع البحث  -ب

التدبر يف  حث هواملنهج الفعال لتعيني ميدان البيقول موليونج 
النظرية املوضوعية مع التأّمل العميق ألسئلة البحث، بعد إعادة النظر يف كل من 
ذلك احبث امليدان الالئق ملوضوع حبثك هل وافق بواقعية حبثك أم ال، كن على 

  52امليدان، واخرته بشكل انتقائي.دقة يف اختيار 

قرية فيندمي موقع البحث للباحث يقع يف املعهد دار املتقني يف  
مدينة ابتو جواة الشرقية، فهو معهد من معاهد اليت تعتين بتزويد الطالب على 
األمور األخراوية والدنيوية، بتعليمهم أمور تتعلق ابلدنيوية مثل تربية األمساك 
والزراعة و تنظيم عروض التجارة، وإضافة إىل ذلك يتعلم الطالب العلوم الشرعية 

غة العربية، فاملعهد حبّد ذاته حيتوي على األبنية واألساتذة من القران واحلديث والل
والطالب، كل دفعة من ذلك املعهد ال يتجاوز عن مخسة عشر طالبا، وهذا هو 

، إضافة إىل احلد األكرب لعدد الطالب حىت يرّكز املدير على تربية الطالب جيدا
هذا املعهد ملا فيه من  ذلك اعتىن املعهد بتزويد اللغة العربية جيدا، اختار الباحث

 سهولة الوصول إليه، وتعليم كتاب شرح القطر هناك عين به جيدا. 

 ج. حضور الباحث 
حضور الباحث يف موقع البحث من الضرورة مبكان، كما قاله موليونج 
إن يف البحث النوعي حضور الباحث أو مساعدة جهة اثنية من البياانت 

                                                 
52Moleong J. Lexy, Penelitian Kualitatif, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 

hal. 125 . 
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وال بد من الوصول إليه غري مرة، بد منه فحضور الباحث فيه مما ال 53األساسية،
فينبغي للباحث  الباحث من األدوات الرئيسة يف كشف املعاين و جلمع البياانت،

أن يالحظ عن طريق مباشر يف موقع البحث حىت تكون البياانت شافية و كاملة، 
فهو مجع البياانت لوحدها، أجرى الباحث حبثه فيه على شكل مجع البياانت 

، وقد يرتدد الباحث إليه لنيل امللفات 2018آب  3ة الشخصية يف اتريخ ابملقابل
  البياانت أو الواثئق من قبل املعهد. 

 د. البياانت ومصادرها 

املصادر الرئيسة يف هذا البحث مأخوذة من شرح قطر الندى وبل 
 الصدى البن هشام األنصاري وبعض حواشي شرح القطر، مث الكتب املعتمدة

أمثال اإلنصاف يف خالف البصريني والكوفيني  بني كال املذهبنييف اخلالف 
املدارس الكتب عن و  الواثئق املتعّلقات ابلدراسة االجتاهية، وبعض لألنباري

بياانت  يف هذا البحث مأخوذة لدعم املصادر الرئيسة املصادر الثناويةالنحوية، 
  . قابلة الشخصيةابمل والطالب من السنة الثانية الدينية ّرساألستاذ املد

 2اجلدول 

 البياانت ومصادرهاشرح 

 أسلوب مجعها املصادر ادةامل

واملذاهب  حتليل الكتاب
 النحوية

شرح القطر وبعض احلواشي 
مع الكتب تتعلق ابملذاهب 

 النحوية

 الواثئق

لدى  الكتابآاثر 
 الطالب واملدّرسني

حتليل و  املقابلة الشخصية الطلبةو  املادةأستاذ 
 لواثئقمضمون ا

 

                                                 

 .87، ص. املرجع نفسه53 
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 سلوب مجع البياانتأه. 

 حتليل مضمون الواثئق -1

الواثئق هي عبارة عن عرض تشكل البياانت من ميدان الباحث عن األشياء 
يف صورة املالحظة الكتابية مثل الكتب واجملالت، وجمموعات األوراق ودرجة 

ل مثية لمواملراد ابلواثئق هنا البياانت اليت تؤخذ من الواثئق الع 54النتيجة.
اإلنصاف يف خالف البصريني والكوفيني لألنباري، وحاشية شرح القطر 

 .والواثئق حول املعهد لآللوسي وغري ذلك،

 املقابلة -2

يقصد ابملقابلة "حوار يتم بني شخصني، املقاب ِل وهو الشخص 
الذي جيري املقابلة واملقاَبل )بفتح الباء( وهو الشخص الذي جُترى له املقابلة، 

تثارة معلومات املبحوث أو آرائه أو مواقفه ذات الصلة وذلك هبدف اس
مبشكلة حبثية معينة"، كما تعرف املقابلة، أبهنا "حمادثة بني شخصني، يبدأها 
الشخص الذي جيري املقابلة هبدف احلصول على معلومات وثيقة الصلة 

وتعرف أيضاً، أبهنا عملية مقصودة، هتدف إىل إقامة حوار فعَّال  ،ابلبحث"
الباحث واملبحوث ،  للحصول على بياانت ذات صلة مباشرة مبشكلة  بني

 55البحث.

ة يم الباحث ابملقابلة احلرة املنظمة، وأجراها مع معلم املواد النحو قا
للحصول على الواثئق املقصودة عن  هوطالب، تقني ابتومبعهد دار امل

                                                 
54Mestika zed, Metode penelitian kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2008), hlm. 77. 
، اململكة العربية السعودية جامعة امللك سعود كلية الرتبية، أدوات البحث الرتبويّ  عبد العزيز بن حسني،55

 .7ص 
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حان ما يتعلق بعملية تعليم شرح القطر، وأجرى أيضا االمتمشكالهتم و 
  للطالب للحصول على أثر حتليل اخلالف. 

 املالحظة -3

يقصد ابملالحظة "عملية مراقبة ورصد سلوك أو أداء املبحوثني 
وفق حمكات معينة". وتتضمن املالحظة االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك 
فردي أو مجاعي معني؛ بقصد متابعته ورصد تغرياته ليتمكن الباحث من 

 56أو وصفه وحتليله، أو وصفه وتقوميه.وصف السلوك فحسب، 

واملراد هنا عملية املالحظة ومراقبة ميدان البحث املتعلق 
  على إجياد املالحظة اليت تباشر عن:  ابلبحث، حيث حياول الباحث

 االختالف بني الكوفيني والبصريني يف شرح القطر  عملية تعليم (1

  النحويةالطريقة التعليمية يف إجراء عملية تعليم القواعد  (2

 آاثر كتاب شرح القطر لدى الطالب  (3

  

 . حتليل البياانت و

حتليل املضمون النوعي عند مريينج يتكون على جمموعة األسلوب من النصوص  
بطريقة مرتبة الذي يستمر إجراءها منذ عشرين سنة، أوليش، هوليش هوشي أجرى 

 الذي حيّلل عرب املنهج النوعي. 600املقابلة عدده 

ليف مريينج حتليل البياانت النوعية هو اجلهود املبذولة من خالل التعامل وففا لفي
مع البياانت من التنظيم والرتكيب وحبث إجياد األمناط، اكتشاف ما هو مهم، وميكن أن 

من خالل املرور ابملراحل التالية: أسئلة البحث، وحتديد تعريفات يتقرر مع اآلخرين، 
دة، ومراجعة الفئات إىل جانب الفحوص التكوينية، الفئات، وصياغة فئات خارج املا

                                                 
 .10، ص أدوات البحث الرتبويّ عبد العزيز بن حسني، 56
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والعمل النهائي من خالل النص إىل جانب الفحوصات اجملمعة على موثوقية تفسري 
 النتائج. 

ويف هذه الدراسة قام الباحث بتحليل البياانت لتحليل اخلالف بني املذهبني 
 على النحو التايل: 

االن اثنان، أخذ اثنني فقط ويف هذا البحث سؤ  أسئلة البحث الباحث وضع .1
 حىت يركز جيدا وال يتشّعب املوضوع

حّدد الباحث التعريفات الفئات ألجل تصنيف اخلالف بني مذهيب الكوفة  .2
 والبصرة

  صياغة الفئات خارج املادة من اخلالفات إىل التصنيف فلقد مّت ختطيطه .3

الف مع حلل الباحث بذكر اخل، مراجعة الفئات إىل جانب الفحوص التكوينية .4
 .، وتكلم بشكل بسيطاألقوال حوله واالستدالل لكل املذهبني

العمل النهائي من خالل النص إىل جانب الفحوصات اجملمعة على موثوقية  .5
  ، أي االستنتاج.تفسري النتائج

عملية منهجية وتنظيم امللفات أو البياانت للمقابلة، من حتليل البياانت الكيفية 
اليت مجعها الباحث، التحليل أحياان يستخدم العمل ابلبياانت  الواثئق واملواد األخرى

وتنظيمها وترتيبها إىل أمر ميكن حبثه وحل إشكاله، وتلخيصها، ووجدان البياانت املهمة، 
 57وحبث أمناطها ووضع القرارات حىت ميكن عرضها لآلخرين.

اونة تقنية ففي البحث الكيفي البياانت حمصولة من عدة املراجع أو املصادر، مبع 
مجع البياانت املتنوعة، أجري استمرارا، فتحليل البياانت عملية البحث والرتتيب املنهجي 

                                                 
57 Emzir, Metodologi penelitian kualitatif: Analisis Data  (Jakarta: PT Grafindo 

Persada, 2011) Hal. 283. 



51 
 

احملصولة من املقابلة، الواثئق برتتيب البياانت إىل الفئات، عرضها إىل املقصود املراد، 
ترمجة إىل الوحدات، إجراء التوليف، ترتيب األمناط، إختيار األهم فاألهم، ووضع 

 ستنباط حىت يدرك بسهولة.اال

حيث  فيليف ماريينج،والباحث يف حبث آاثر اخلالف يف التعليم سار على هنج 
إن عملية حتليل البياانت الكيفية أجريت بصورة تفاعلية والبد أن جيري مستمرا إىل أن 
حيصل املقصود واملراد، حىت إن البياانت شافية للغليل، هناك ثالثة أمور نشاط حتليل 

 58اانت.البي

تقنية ففي البحث الكيفي البياانت حمصولة من عدة املراجع أو املصادر، مبعاونة  
 عملية البحث والرتتيب املنهجياملتنوعة، أجري استمرارا، فتحليل البياانت مجع البياانت 

، إىل الفئات، عرضها إىل املقصود املراداحملصولة من املقابلة، الواثئق برتتيب البياانت 
ىل الوحدات، إجراء التوليف، ترتيب األمناط، إختيار األهم فاألهم، ووضع ترمجة إ

 االستنباط حىت يدرك بسهولة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58Ibid., Hal. 129. 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 املبحث األول: نبذة خمتصرة عن معهد دار املتقني ابتو

 دار املتقني ابتو  التعريف املوجز للمعهد .أ

ملقابلة الشخصية مع مدير املعهد وبعض الطالب يف أجرى الباحث ا  
اجلمعة جتري املقابلة الشخصية يف يوم سبيل احلصول على املعلومات الكافية للبحث، 

فاملعهد مع عظم مقرراته يف املواد املدروسة  يف املعهد نفسه،  2018ديسيمبري  14اتريخ 
ب زائرا أييت ومعه سؤال يتعلق كان يستقبل كل زائر يريد زايرته، بل إن مدير املعهد حي

 .ابلفوائد النحوية، ألن املدير متخصص يف اللغة العربية

يقع هذا املعهد يف قرية فيندمي مدينة ابتو جواة الشرقية، فهو معهد من معاهد  
تتعلق ابلدنيوية  االيت تعتين بتزويد الطالب على األمور األخراوية والدنيوية، بتعليمهم أمور 

مساك والزراعة و تنظيم عروض التجارة، وإضافة إىل ذلك يتعلم الطالب مثل تربية األ
واللغة العربية، فاملعهد حبّد ذاته حيتوي على  ، والفقهالعلوم الشرعية من القران واحلديث

األبنية واألساتذة والطالب، كل دفعة من ذلك املعهد ال يتجاوز عن مخسة عشر طالبا، 
ومثرة ذلك ، الب حىت يرّكز املدير على تربية الطالب جيداوهذا هو احلد األكرب لعدد الط

إىل شرق األوسط من مصر أن بعض الطالب املتخرجني من هذا املعهد يتابع دراسته 
لديهم أساس وحجاز وسودان وغري ذلك من البلدان العربية، بل الطالب عموما تقريبا 

، ى قراءة الكتب غاية العنايةقوي يف فهم النصوص العربية ملا كان الدوام فيه يعتين عل
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وأغلب الطالب يف هذا املعهد جاء ألجل دراسة القواعد النحوية بعمق، ألن األستاذ 
 مشهور أبنه لديه مكنة علمية قوية يف اللغة العربية. 

هذا املعهد حتت رعاية األستاذ حممودي خرّيج معهد سيدوغريي   
الشرعية واللغوية من العلماء شىت  معهد رابط ترمي حضرموت، أخذ العلومو  فاسوروان

أشهرها سلطان العلماء احلبيب سامل الشاطري وأخذ اللغة العربية من عند العامل النحوي 
حىت إنه ُعنّي  أمني السنقيطي فهو تلقى العربية جيدا ومتّيز يف هذا،حممد املفّسر الشيخ 

، ابلعربية الفصيحة ، دّرس املوادمدّرسا يف رابط ترمي مع أن الطالب من بلدان شىت
ودّرب الطالب أيضا على الكالم ابللغة العربية الصحيحة وفق ما درسوا يف صفوفهم فأن 
الطالب أخذوا منه الكثري الوفري من اللغة العربية، معظم الطالب يف مرحلة دبلوم، وال 

عهد يسمح للطالب ابلتزام الدوام الرمسي إال يف املعهد، فبعد ما أهنوا الدراسة يف امل
، انتشروا يف الدراسة والتدريس أبن التحقوا إىل اجلامعات املتمّيزة أو دّرسوا يف مدرسة شىت

 والطالب الذين يدرسون يف هذا املعهد جاءوا من املعاهد شىت أيضا، منهم من لديه
 59أساس قوي يف العلم ومنهم متوسط.

لرتكيز يف يركزون غاية افالطالب الذين يدرسون القواعد يف هذا املعهد   
، ألهنم أيتون هبمم قوية ويتفرغون الوقت فقط للتدريس وتدريب النفس للزراعة دراستهم

ساعة، يدرسون يف بداية  24والتجارة وال يشغلهم هذا األمر الثانوي ألن املدير يراقبهم 
الطلب النحو من كتاب اآلجرومية مث العمريطي مث شرح القطر وأوضح املسالك مث مغين 

لغة عرض الشرح اللغة العربية الفصيحة، وذلك يساعد ألسنتهم على الربط بني اللبيب، 
تطبيق القواعد يف احملادثة اليومية، فاألستاذ أحياان يستخدم الطريقة املباشرة وأحياان طريقة 

                                                 
59  http://pp-darulmuttaqin-batu.blogspot.com/2013/02/profil-pondok-pesantren-

wirausaha.html, 31 Agustus 2018, 08:28.   

http://pp-darulmuttaqin-batu.blogspot.com/2013/02/profil-pondok-pesantren-wirausaha.html
http://pp-darulmuttaqin-batu.blogspot.com/2013/02/profil-pondok-pesantren-wirausaha.html
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القواعد والرتمجة وغري ذلك من الطرق على حسب حاجة املادة فإن الكتاب يستدعي 
 حدة.إىل استخدام غري طريقة وا

م، وأرض املعهد موقوفة من أحد احملسنني امسه  2012ُأّسس هذا املعهد يف سنة  
األستاذ رادي بينتارو، فهو خريج من أحدى اجلامعات أبوسرتاليا، واهتم ابألمور الرتبوية 

ال يدفعون أما نفقة املعهد فتأيت من قبل احملسنني والطالب، وأغلب الطالب جيدا، 
مهم من احملتاجني، جاء الطالب من أماكن شىت، منهم من أتى رسوم املعهد ألن معظ

من مادورا، وسورااباي، ولونبوك، وابنتني بل منهم من جاء من فيتنام، وال عجب مهذا إذ  
يكون مرجعا أساسيا لدى بعض كان املدير نفسه رجل موسوعي يف النحو العريب، حىت 

فبما أن املعهد أّسس من فرتة قريبة  ،الطالب الذين يريدون دراسة القواعد النحوية بعمق
فهو االن مازال يرتعرع يف بناء أسس املعد سواء كان يف املنهج الدراسي وتنظيم أمور 

   إدارية. 

 املعهد  يف علميةال نشاطاتال  .ب

خراوية، فإهنم يدرسون األدّرب املعهد طالبه على األمور الدنيوية فضال عن 
مثل تربية السمكة، واألرانب، والديكة، هم أيضا أيضا كيف يقيمون مهنة من املهن، 

يدرسون الزراعة وأشياء تتعلق ابلتجارة، فإن شعار هذا املعهد تزويد الطالب على 
الكفاءات كافية الستقبال األجيال املستقبلة، حىت يقومون أبرجلهم ال يعتمدون بغري 

مدا على البياانت وسيعرض الباحث املقررات يف هذا املعهد معت أنفسهم يف كل شيء،
 غري اللغة،احملصولة، فألن املعهد يعتين ابللغة العربية أكثر فاألستاذ ال يتّسعون كثريا يف 

 : مناهج املعهد يف الدروس العلميةومن 
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 3اجلدول 

 مناهج املعهد يف الدروس العلمية

 قررامل سنةال

 السنة األوىل

 

 

 السنة الثانية
 

 

 

 السنة الثالثة

يف النحو، نور الظالم بشرح  حة اإلعرابومل اآلجرومية
، مع عقيدة العوام يف العقيدة، الغاية والتقريب يف الفقه 

 تسميع قراءة الكتب يف كل يوم بعد العصر.

شرح قطر الندى وبل الصدى يف النحو، أم الرباهني يف 
وفتح القريب  العقيدة، وتفسري اجلاللني يف التفسري،

راءة الكتب يف كل يوم مع تسميع ق اجمليب يف الفقه،
 بعد العصر.

البن هشام يف النحو،  ومغين اللبيب أوضح املسالك
يف العقيدة، تفسري اجلاللني يف حاشية الدسوقي يف 

اخلالصة يف أصول الفقه، وفتح القريب اجمليب التفسري، 
يف الفقه، مع تسميع قراءة الكتب يف كل يوم بعد 

 العصر.
 

 

شرتاكها مثل القواعد الطالب من كل الدفعات ا وهناك درس عام ينبغي جلميع
وتفسري اجلاللني، أما تفسري اجلاللني فالطريقة طريقة التسميع  أصول الفقه،األساسية يف 

أبن يقرأ الطالب ويرتمجها مع إعراهبا واألستا يسمع ويصّحح، أما تعليم املواد عموما 
ألستاذ النصوص مث يشرحها االقواعد والرتمجة، أبن يقرأ  فاألستاذ يستخدم طريقة

كل الفقرة سأل األستاذ الطالب حىت يعرف استيعاهبم للدرس، مستخدما ابللوحة، وبعد  
 والتحريري ألستاذ يراقب الطالب يف االمتحان الشفهياأما ابلنسبة لتقومي الطالب ف
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االمتحان التحريري يف كل افصل الدراسي، حىت  بقراءة الكتب مع الرتمجة واإلعراب
 .قيم ألسنتهم وأقالمهم من الألخطاء والزالتيست

تدريبهم على قراءة النصوص زّود املعهد طالبه ابلكتب القدمية ألغراض، منها 
تعويدهم العربية األصيلة القدمية اليت هي قد تتمّيز حبسن آداهبا ومجال معانيها، ومنها 

رأ النصوص املتأخرين على العبارات املغلقة أحياان حىت يتعّود الطالب عليها فعندما ق
     أصبح لديهم ملكة لغوية كافية ألهنم يتعّودون على قراءة النصوص الصعبة. 

وبل الصدى البن هشام األنصاري من  حتليل كتاب شرح قطر الندى: ثايناملبحث ال
  وجهة املذاهب النحوية

 معتمدا على الكتب املعتمدة يف هذه األبواب، ث الباحث وحّلل شرح القطرحب 
فإذا وجد أن ابن هشام ذكر اخلالف بني مذهيب الكوفة والبصرة يف كتابه شرح القطر يف 

موضعا، ركز الباحث يف هذه القضية فقط ألن اخلالف بني املدارس النحوية يف هذا  13
اإلمام ابن هشام ذكر اخلالف بينهما ، وأبرزها البصريون والكوفيون الكتاب كثرية ومّشعبة

لة املذكورة وأما الباقي من اخلالفات فاخلالف جار على ابقي املذاهب فقط يف هذه املسأ
موما كثرية ومشّعبة تذكر يف عالنحوية وينبغي أن يعرف أبن خالف البصريني والكوفيني 

 املطّوالت.

اخلالف الذي جرى بني املذهبني يف شرح القطر من حيث أتثري املعاين ميكن أن 
الذي يؤثر يف املعىن املراد وينبغي أن يعتين به طلبة  نقّسمه على قسمني، األول اخلالف

. وألفاظ اإلشارة 2. يف نصب حىت بنفسها أو بتقدير أن، 1العلم فهو يف ستة مواضع: 
. يف شروط نيابة الظرف أو املصدر 4. تقدم خرب ليس عليها، 3أتيت أمساء موصولة،  
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إذا كان جمّردا عن أل فيعمل  . اسم الفاعل5عن الفاعألن ال يكون املفعول هبموجودا، 
. القول يف تقدمي معمول اسم الفعل 6بشرطني منهما االعتماد على النفي أو استفهام، 

عليه، االستثناء إبال والكالم اتم غري موجب إما متصال أو منقطعا فإن كان متصال جاز 
 يف املستثىن وجهان أن جيعل اتبعا للمستثىن منه أو أن ينصب على أصل الباب.

. 1والثاين اخلالف الذي ال يؤثّر املعىن وال ضرر لدى املعربني يف سبعة مواضع: 
. ويف اخلرب 4. ورافع فعل املضارع، 3. وفعلية عسى، 2ففي القول يف فعلية نعم وبئس،

. القول يف أوىل 6. الفصل والعماد فيما يفصل به بني النعت واخلرب، 5الواقع شبه مجلة،
. وإذا أراد بعمق دليل كل واحد من 7تنازع واخلالف يف املختار، العاملني ابلعمل يف ال

املذهبني لوجدان أن اخلالف بينهما ليس أمرا عاداي وإمنا انشئ عن غاية الدقة يف فهم 
 عند دارس الكتاب خاصة املبتدئون.الكالم العريب، بل حّلل الباحث هنا ألجل التمّيز 

.  الرافع لفعل 1موضعا:  8يف أما من حيث قوة اخلالف وضعفه، فالقوّي 
. ما 5. يف ضمري فصل أو عماد، 4. تقدم خرب ليس، 3. نصب حىت، 2املضارع، 

. االعتماد على النفي أو 7. أوىل العاملني يف العمل ابلتنازع، 6ينوب عن الفاعل، 
. يف االستثناء )عطف نسق أم 8استفهام السم الفاعل يف شرط العمل عند غياب أل، 

 بدل(.

. ويف عسى، فّرق الباحث بينهما 2. القول يف فعلية نعم وبئس، 1ضعيف : وال
. اخلالف 4. ألفاظ اإلشارة أتيت أمساء موصولة، 3ألن ابن هشام فرق البحث بينهما، 

املعمول اسم . تقدمي 5الذي جرى مع أصحاب البصريني يف تقدير مستقر أو استقر، 
 الفعل عليه.
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 الكوفيني والبصريني يف كتاب شرح قطر الندى أما ابلنسبة لتصنيف اخلالف بني
فابن هشام ذكر اخلالف يف األبواب املتفرقة، فجمع الباحث فعلى مخسة أصناف، 

 ، والبيان كما يلي: وصّنفه تصنيفا حىت سهل إدراكه

 األفعال املاضية املختلفة يف فعليتها -أ

 1 : نودرقم الب

  شرح قطر الندى:  اسم الكتاب

 املاضي وأحواله وبناءئه الفعلاملوضوع : 

 39 الصفحة :

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

  القول يف نِْعَم وبِْئَس، أَِفْعاَلِن مها أم امسان؟البياانت : 

 املذهب الكويف : 
ذهب الكوفيون إىل أن "نِْعَم، وبِْئَس" امسان 

َتَدآن  ُمب ْ

 املذهب البصري :

فعالن ماضيان ال ذهب البصريون إىل أهنما 
يتصرَّفَان، وإليه ذهب علي بن محزة 

  الكسائي من الكوفيني

 التحليل : 
الكوفيون احتجوا أبن قالوا: الدليل على أهنما امسان دخول حرف اخلفض 

 :60عليهما؛ فإنه قد جاء عن العرب أهنا تقول "ما زيد بنعم الرُجُل" قال حّسان بن اثبت

َتهُ ألسُت بِِنْعَم اجلاُر يُ ْؤلِ   ... أَخا ِقلٍَّة أو ُمْعِدَم املال ُمْصرَِما ُف بَ ي ْ

رْيُ على بِْئَس الَعرْيُ" وحكى أبو بكر  وُحكي عن بعض ُفَصَحاء العرب أنه قال "نِْعَم السَّ
َر  بن األنباري عن أيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب عن سلمة عن الفراء أن أعرابيًّا ُبشِّ

                                                 

اإلنصاف يف مسائل عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري، أبو الربكات، كمال الدين األنباري، 60 
  .2، ج. 82-81م، ص. 2003 -ه 1424، املكتبة العصرية، الطبعة: األوىل اخلالف بني النحويني
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دة مولودتك! فقال "وهللا ما هي بنعم املولودة: ُنْصَرهُتَا بكاء، مبولودة فقيل له: نعم املولو 
ما وِبرُّها سرقة" فَأْدَخُلوا عليها حرف اخلفض، وُدُخوُل حرف اخلفض يدل على أهن

، فالكوفيون حجتهم كالم العرب الفصحاء البلغاء 61امسان؛ ألنه من خصائص األمساء،
 القدماء من املعترب. كا هو معلوم االحتجاج بكالم الفصحاء العرب 

وأما البصريون فاحتجوا أبن قالوا: الدليُل على أهنما فعالن اتصاُل الضمري املرفوع 
هبما على حدِّ اتصاله ابلفعل املتصرف؛ فإنه قد جاء عن العرب أهنم قالوا "نِْعَما رجلني، 

ْظَهَر يف حنو "
ُ

نعم الرجُل، ونِْعُموا رجااًل" وحكى ذلك الكسائي، وقد رفعا مع ذلك امل
وبئس الغالُم" واملضمر يف حنو "نعم رجاًل زيٌد، وبئس غالًما عمرو" فدّل على أهنما 

 .62فعالن

الحظ الباحث أن هذه القضية داخلة حتت ضوء األفعال املاضية املختلف يف 
ويف هذه املسألة رّجح ابن هشام مذهب البصريني حيث استدّلوا ابتصال  فعليتها،

ما على حّد اتصاله ابلفعل املتصّرف، ودليل البصريني يف هذه املسألة الضمري املرفوع هب
دليل منطقي ميكن فهمه بسهولة واشتهر كثريا لدى النحاة، حيث جعل أمرا بسيطا دليال 
حلجتهم أال وهو اتصال الضمري املرفوع، وأيّد ذلك احلديث النبوي: "من توّضأ يوم 

فضل"، وما استدّل به الكوفيون مؤول على اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أ
والتقدير: ما هي بولد مقول  63حذف املوصوف وصفته، وإقامة معمول الصفة مقامها،

فيه نعم الولُد، ونعم السرُي على عري مقول فيه بئس العرُي، فحرف اجلّر يف احلقيقة إمنا 
  دخل على اسم حمذوف، مع كون حجة الكوفيني فيها نظر.

                                                 

 .4ج.  192، ص. حاشية الصبانأبو العرفان حممد بن علي الصبان،  61 

 .2، ج. 86، ص. اإلنصاف يف مسائل اخلالفأبو الربكات األنباري، 62 

 .41، ص. شرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام األنصاري، 63 
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 2:  نودرقم الب

  شرح قطر الندىاسم الكتاب : 

 فعل عسىاملوضوع : 

 40الصفحة : 

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

 اختلف النحاة يف فعلية عسى هل هو فعل أم حرف؟ البياانت : 

 املذهب الكويف : 

أهنا حرف يف مجيع األحوال، سواء اتصل 
هبا ضمري الرفع أم مل يتصل هبا، وهو قول 

 مجهرة الكوفيني، وثعلب، وابن السراج.

 املذهب البصري :

أهنا فعل يف كل حال، سواء اتصل هبا 
ضمري الرفع أم ضمري النصب أم مل يتصل 
هبا واحد منهما، وهو قول حناة البصرة، 

  ورجحه املتأخرون.

 التحليل:

حرف إذا اتصل هبا ضمري نصب، ومنه قول  هناك قول آخر مهذه املسألة وهو
 اجز:الر 

 تقول بنيت: قد أىن أانكا ... اي أبتا علك أو عساكا

 ومنه قول عمران بن حطان اخلارجي:

 ويل نفس تنازعين إذا ما ... أقول هبا: لعلي أو عساين

فهي يف مثل هذه الشواهد حرف، وفعل فيما عدا ذلك، وهو قوله سيبويه شيخ 
  64النحاة.

                                                 

مغين اللبيب شام، عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن ه64 
، احملقق: د. مازن املبارك / حممد علي محد هللا، دار الفكر،  دمشق، الطبعة: السادسة، ص. عن كتب األعاريب

201. 
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ربعة أفعال بدليل اتصال قال ابن هشام يف شرح القطر: "والصحيح أن األ
ر للباحث سّ املراد ابألربعة هنا نعم بئس ليس وعسى، ومل يتي 65التأنيث الساكنة هبن"

حلقيقة جار كما جرى قبل هذا من املذهبني، واخلالف يف ا احلصول على حجة كل
قال بعد  حيثب، فإن ابن هشام يفصل بني ابيب نعم وبئس مع ليس و عسى، البا

 .األربعة أفعال"ذلك "والصحيح أن 

الحظ الباحث أن املسألة انشئة حتت ضوء األفعال املاضية املختلف يف فعليتها 
ولعّل دليل كال من املذهبني القياس، فإن الكوفيني تتّبعوا واستقرأو أن عسى نفس أيضا، 

رأو أن لعّل حرف ترٍج، فقاسوا على قرينة نفس املعىن، املعىن ب لعّل، والكوفيون 
رأو أنه فعل ألن يف كثري من املواضع الشعرية اليت حتتّج هبا أن دّل يدل على والبصريون 

 معىن الفعل، مثل: 
 َوَلْسُت بَِلوَّاِم َعَلى األمر بَ ْعَد َما ... يَ ُفوُت، ولِكْن َعلَّ َأْن أَتَ َقّدَما

 66،القول يف الم "لعل" األوىل؛ زائدة هي أو أصلية؟من واخلالف يف احلقيقة انشئة 
، ب الكوفيون إىل أن الالم األوىل يف "لعل" أصلية، وذهب البصريون إىل أهنا زائدةذهف

يف شرح القطر دليل كال املذهبني، ويف هذه املسألة دليل البصريني  وال خيوض ابن هشام
     وجيه تقريبا ومنطقي. 

 

 

                                                 

 .26ص.  ،1ج.  ،، و يف شرح شذور الذهب41-40، ص. شرح قطر الندىابن هشام األنصاري، 65 

ل" حرف، وحروف احلروف كلها ة ألن "لعيصلأما الكوفيون فاحتجوا أبن قالوا: إمنا قلنا إن الالم أ 66
وأما البصريون فاحتجوا أبن قالوا: إمنا قلنا إهنا زائدة ألاّن وجدانهم يستعملوهنا كثريًا يف كالمهم عاريًة عن أصلية: 

 1، ج. 177كما تقّدم يف املثال السابق. انظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنباري، ص.  الالم
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 خصائص الفعل املضارع وأحكامه  .ب

 3:  نودرقم الب

  شرح قطر الندىاسم الكتاب : 

 الفعل املضارعاملوضوع : 

 78الصفحة : 

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

أمجع النحويون على أن الفعل املضارع إذا جتّرد من الناصب واجلازم كان البياانت : 
  مرفوعا كقولك يقوم زيد، وإمنا اختلفوا يف حتقيق الرافع له، ما هو؟

 املذهب الكويف : 
يه من ىل أنه يرتفع لتعر ذهب األكثرون إ

 العوامل الناصبة واجلازمة.

 املذهب البصري :

ذهب البصريون إىل أنه يرتفع لقيامه مقام 
 االسم.

 التحليل: 

اختلف مذهب الكوفيني والبصريني يف رفع الفعل املضارع حنو "يقوم زيد،  
من العوامل  ويذهب عمرو" فذهب األكثرون ومنهم الفراء وأصحابه إىل أنه يرتفع لتعريه

إىل أنه  67الناصبة واجلازمة، وذهب الكسائي من أحد القراء السبعة وشيخ حنوي الكوفة
يرتفع ابلزائد يف أوله أي حروف املضارعة، وذهب البصريون إىل أنه يرتفع لقيامه مقام 

 68االسم.

أما الكوفيون فاحتجوا أبن قالوا: إمنا قلنا ذلك ألن هذا الفعل تدخل عليه  
واجلوازم، فالنواصب حنو: أن، ولن، وإذن، وكي، وما أشبه ذلك، واجلوازم حنو:  النواصب

مل، وملا، والم األمر، وال يف النهي، وإن يف الشرط، وما أشبه ذلك، فإذا دخلت عليه 

                                                 

 .2، ج. 164-162، ص. بغية الوعاةرمحن بن أيب بكر السيوطي، جالل الدين عبد ال67 

 .78، ص. شرح قطر الندى وبل الصدىمجال الدين عبد هللا بن هشام األنصاري،  68 
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هذه النواصب دخله النصب، حنو "أريد أن تقوم، ولن يقوم، وإذن أكرمك، وكي تفعل 
عليه هذه اجلوازم دخله اجلزم، حنو "مل يقم زيد، وملا ذلك"، وما أشبه ذلك، وإذا دخلت 

يذهب عمرو، ولينطلق بكر، وال يفعل بشر، وإن تفعل أفعل" وما أشبه ذلك، وإذا مل 
تدخله هذه النواصب أو اجلوازم يكون رفًعا، فعلمنا أن بدخومها دخل النصب أو اجلزم، 

 69وبسقوطها عنه دخله الرفع.

ن قالوا: إمنا قلنا إنه مرفوع لقيامه مقام االسم، وذلك وأما البصريون فاحتجوا أب 
 من وجهني:

أحدمها: أن قيامه مقام االسم عامل معنوي؛ فأشبه االبتداء، واالبتداء يوجب الرفع، 
 فكذلك ما أشبهه.

والوجه الثاين: أنه بقيامه مقام االسم قد وقع يف أقوى أحواله، فلما وقع يف أقوى أحواله 
ى اإلعراب، وأقوى اإلعراب الرفع؛ فلهذا كان مرفوًعا لقيامه مقام وجب أن يعطى أقو 

 االسم.

وال يلزم على هذا الكالم الفعل املاضي؛ فإنه يقوم مقام االسم، ومع هذا فال 
جيوز أن يكون مرفوًعا؛ ألنه إمنا مل يكن قيام الفعل املاضي مقام االسم موجًبا لرفعه، 

يكون معراًب بنوع ما من اإلعراب؛ فصار قيامه  وذلك ألن الفعل املاضي ما استحق أن
مقام االسم مبنزلة عدمه يف وجوب الرفع؛ ألن الرفع نوع من اإلعراب، وإذا مل يكن 
يستحق أن يعرب بشيء من اإلعراب استحال أن يكون مرفوًعا؛ ألنه نوع منه، خبالف 

فكان قيامه مقام االسم الفعل املضارع؛ فإنه استحق مجلة اإلعراب ابملشاهبة اليت بيناها، 
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موجبا له الرفَع؛ وصار هذا مبنزلة السيف؛ فإنه يقطع يف حمل يقبل القطع، وال يقطع يف 
حمل ال يقبل القطع، فعدم القطع يف حمل ال يقبل القطع ال يدل على أنه ليس بقاطع، 

 فكذلك ههنا: عدم الرفع يف الفعل املاضي مع قيامه مقام االسم ال يدل على أن قيام
 70الفعل املضارع مقام االسم ليس مبوجب للرفع، وهذا واضح ال إشكال فيه.

الحظ الباحث أن هذه القضية داخلة حتت ضوء خصائص فعل املضارع أحواله 
 71ح ابن هشام قول الكوفيني وهو الذي جيري على ألسنة املعربني،وأحكامه، ورجّ 

كسائي أن جزء الشيء ال يعمل يقولون مرفوع لتجّرده عن الناصب واجلازم، ويرد قول ال
فيه، ويرد قول البصريني ارتفاع املضارع يف حنو هاّل يقوُم زيٌد ألن االسم ال يقع بعد 
حروف التحضيض، واخلالف بني املذهبني قوّي، إذ رّد بعضهم بعضا يف سبيل إتيان 

 اخلالف، حيث ميكن أن يرد قول البصريني "مرفوع لقيامه مقام االسم" ألنه لو كان
مرفوًعا لقيامه مقام االسم لكان ينبغي أن ينصب إذا كان االسم منصواًب كقولك: "كان 
زيد يقوم" ألنه قد حّل حمّل االسم إذا كان منصواًب وهو "قائًما" مث كيف أيتيه الرفع 
لقيامه مقام االسم واالسم يكون مرفوًعا ومنصواًب وخمفوًضا؟ ولو كان كذلك لوجب أن 

يف الرفع والنصب واخلفض، فدّل على أن وجد نصبه وجزمه  يعرب إبعراب االسم
 بناصب وجازم وكالمها ال يدخالن على االسم، وهذا الرجد تقريبا يف حمله.

أما قول الكوفيني يف أنه "يرتفع بتعرِّيه من العوامل الناصبة واجلازمة" تقريبا فيه 
زم، وال خالف بني وجهة نظر، وذلك ألنه يؤدي إىل أن يكون الرفع قبل النصب واجل

النحويني أن الرفع قبل النصب واجلزم؛ وذلك ألن الرفع صفة الفاعل، والنصب صفة 
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املفعول، وكما أن الفاعل قبل املفعول؛ فكذلك ينبغي أن يكون الرفع قبل النصب، وإذا  
كان الرفع قبل النصب فألن يكون قبل اجلزم كان ذلك من طريق األوىل، فلما أّدى 

الف اإلمجاع وجب أن يكون فاسًدا، وبقي اخلالف خالفا طويال عريضا، إذ قومهم إىل خ
 .  ال يؤدي إىل  فساد املعىن فال ضرر

 4:  نودرقم الب

  شرح قطر الندىاسم الكتاب : 

 أن املضمرة بعد حىتاملوضوع : 

 94الصفحة : 

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

 الفعل املضارع بنفسها؟هل تنصب "حىت" البياانت : 

 املذهب الكويف : 
ذهب الكوفيون إىل أن حىت تكون حرف 
نصب ينصب الفعل من غري تقدير أن، 
حنو قولك "أطع هللا حىت يدخَلك اجلنة، 
واذكر هللا حىت تطلَع الشمس" وتكون 
حرف خفض من غري تقدير خافض، حنو 
ُتُه حىت  قولك "َمطَْلُتُه حىت الشتاء، وَسوَّف ْ

يف". وذهب أبو احلسن علي بن محزة الص
الكسائي إىل أن االسم خيفض بعدها إبىل 

 مضمرة أو مظهرة.

 : املذهب البصري

ذهب البصريون إىل أهنا يف كال املوضعني 
حرف جر، والفعل بعدها منصوب بتقدير 

  "أن" واالسم بعدها جمرور هبا.

 التحليل: 

إهنا تنصب الفعل بنفسها ألهنا ال ختلو:  أما الكوفيون فاحتجوا أبن قالوا: إمنا قلنا 
إما أن تكون مبعىن كي كقولك: "أطع هللا حىت يدخلك اجلنة" أي: كي يدخلك اجلنة، 
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وإما أن تكون مبعىن إىل أن كقولك: "اذكر هللا حىت تطلع الشمس" أي: إىل أن تطلع 
الشمس، فإن كانت مبعىن كي فقد قامت مقام كي، وكي تنصب، فكذلك ما قام 
مقامها، وإن كانت مبعىن إىل أن فقد قامت مقام أن، وأن تنصب، فكذلك ما قام 
مقامها، وصار هذا مبنزلة واو القسم؛ فإهنا ملا قامت مقام الباء عملت عملها، وكذلك 
واو رب ملا قامت مقامها عملت عملها، فكذلك ههنا. وقلنا "إهنا ختفض االسم 

 فض ما بعدها، فكذلك ما قام مقامها.بنفسها" ألهنا قامت مقام إىل، وإىل خت

وأما الكسائي فقال: إمنا قلت إهنا ختفض إبىل مضمرة أو مظهرة ألن التقدير يف 
قولك "ضربت القوم حىت زيد" حىت انتهى ضريب إىل زيد، مث حذف انتهى ضريب إىل" 

 ختفيفا، فوجب أن تكون إىل هي العاملة.

لنا إن الناصب للفعل "أن" املقدرة دون وأما البصريون فاحتجوا أبن قالوا: إمنا ق
حىت أانَّ أمجعنا على أن حىت من عوامل األمساء، وإذا كانت من عوامل األمساء فال جيوز 
أن جتعل من عوامل األفعال؛ ألن عوامل األمساء ال تكون عوامل األفعال، كما أن عوامل 

ون عوامُل األمساء عوامَل األفعال ال تكون عوامل األمساء، وإذا ثبت أنه ال جيوز أن تك
األفعال، فوجب أن يكون الفعل منصواًب بتقدير "أن" وإمنا وجب تقديرها دون غريها 
ألهنا مع الفعل مبنزلة املصدر الذي يدخل عليه حرف اجلر، وهي أم احلروف الناصبة 
للفعل؛ فلهذا كان تقديرها أوىل من غريها، والذي يدل على أن الفعل بعد حىت منصوب 

 قدير "أن" ال هبا نفسها قول الشاعر:بت
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ِهيِق مبَْطِلِه ... حىت املصيف ويَ ْغُلَو الِقْعَدانُ   72َداَوْيُت عني أيب الدَّ

القضية داخلة حتت ضوء خصائص فعل املضارع أحواله  الحظ الباحث أن هذه
وأحكامه، رّد ابن هشام قول الكوفيني، فلو عملت يف األفعال النصب لزم أن يكون 
للمعربني عامل واحد يعمل اترة يف األمساء واترة يف األفعال، وذلك ال نظري له يف 

 نرى أن عامال من البصريني، ألن دليلهم أقوى، أال مييل إىلوابن هشام  73العربية.
العوامل ال ميكن أن يكون اترة يعمل يف األفعال واترة يف األمساء؟، فإذا صح هذا األمر 
لبطل أصل اللغة فال ميكن أن نقول دخول أن املصدرية مثال على األمساء مثل أريد أن 

 دراسة. وهللا أعلم. 

 العامل واملعمول يف العمل ج. 

 5:  نودرقم الب

  رح قطر الندىشاسم الكتاب : 

 اخلرب الواقع شبه اجلملة املوضوع : 

 158الصفحة : 

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

وجارا جمرورا ومها متعلقان مبحذوف وجواب تقديره  يقع اخلرب ظرفا منصوابالبياانت : 
  مستقر أو استقر 

 : هة األوىاجل

ن إىل أن الظرف ينتصب و ذهب البصري
 ر اسم الفاعل وهو مستقربتقدي

 اجلهة الثانية : 
ذهب األخفش والفارسي والزخمشري )وهم 
من البصريني( أنه ينتصب بتقدير فعل 

 ماضي وهو استقر 
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 التحليل: 

اخلالف هنا بني البصريني وبعضهم، أما حجة اجلهة األوىل وهي ألن تقدير اسم  
وز أن يتعلق به حرف اجلر، الفاعل أوىل من تقدير الفعل؛ ألن اسم الفاعل اسم جي

واالسم هو األصل، والفعل فرع، فلما وجب تقدير أحدمها كان تقدير األصل أوىل من 
تقدير الفرع، ألن تقدير االسم ال حيوج إىل تقدير آخر، خبالف تقدير الفعل فإنه حيوج 

مفرد، إىل تقدير آخر، وما ال حيوج إىل التقدير أصل ملا حيوج إليه. وأيًضا ألن االسم 
 74والفعل مع فاعله مجلة، واملفرد أصل، واجلملة فرع عليه.

أما دليل األخفش والفارسي والزخمشري احملذوف يف عامل النصب األصل فيه أن  
يكون فعال، والصحيح عند صاحب اإلنصاف هو األول، وذلك ألن اسم الفاعل فرع 

وجب ههنا تقدير عامل  على الفعل يف العمل وإن كان هو األصل يف غري العمل؛ فلما 
أوىل من تقدير ما هو الفرُع فيه وهو  -وهو الفعل-كان تقدير ما هو األصل يف العمل 

واخلالف يف احلقيقة ال يؤثر كثريا يف املعىن، فباب األخذ والرد هنا  75اسم الفاعل،
 مفتوح، فاخلالف هنا داخل حتت ضوء العامل واملعمول يف العمل.  
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 6:  نودرقم الب

  شرح قطر الندىاسم الكتاب : 

 تقدم اخلرب على الفعل واالسم املوضوع :

 175الصفحة : 

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

 القول يف تقدمي خرب "ليس" عليهاالبياانت : 

 : ذهب الكويفامل

ذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز تقدمي خرب 
 "ليس" عليها، وإليه ذهب أبو العباس

اْلُمرَبِّد من البصريني، وزعم بعضهم أنه 
مذهب سيبويه، وليس بصحيح، والصحيح 

 76أنه ليس له يف ذلك نص

 

 املذهب البصري : 
ذهب البصريون إىل أنه جيوز تقدمي خرب 
"ليس" عليها كما جيوز تقدمي خرب كان 

 عليها

 التحليل: 

تقدمي خرب ليس عليها أما الكوفيون فاحتجوا أبن قالوا: إمنا قلنا إنه ال جيوز 
وذلك ألن "ليس" فعل غري متصرف؛ فال جيري جمرى الفعل املتصرف كما أجريت 
"كأن" جمراه ألهنا متصرفة، أال ترى أنك تقول: كان يكون فهو كائن وكن، كما تقول: 
ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب واضرب، وال يكون ذلك يف ليس، وإذا كان كذلك 

كان فعاًل متصرفًا، فوجب أن ال جيوز تقدمي خربه عليه كما  فوجب أن ال جيري جمرى ما  
 كان ذلك يف الفعل املتصرف؛ ألن الفعل إمنا يتصرف عمله إذا كان متصرفًا يف نفسه. 

                                                 

، شرح رضي الدين على كافية ابن احلاجب حممد بن احلسن اإلسرتاابذي السمنائي النجفي الرضي، 76 
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فأما إذا كان غري متصرف يف نفسه فينبغي أن ال يتصرف علمه؛ فلهذا قلنا: ال 
معىن ما؛ ألن ليس تنفي جيوز تقدمي خربه عليه، والذي يدل على هذا أن "ليس" يف 

احلال كما أن ما تنفي احلال، وكما أن ما ال تتصرف وال يتقدم معمومها عليها فكذلك 
عليها احلرفية، وحيتج مبا حكي عن بعض العرب  ليس، على أن من النحويني من يُ َغلِّبُ 

أنه قال: "ليس الطَّيب إال املسك" فرفع الطيب واملسك مجيًعا، ومبا حكي أن بعض 
دك، فقال: "عليه رجاًل ليسي" فأتى ابلياء وحدها من غري نون ال عرب قيل له: فالن يتهدَّ

الوقاية، ولو كان فعاًل لوجب أن أييت هبا كسائر األفعال، وألهنا لو كانت فعاًل لكان 
ينبغي أن يرد إىل األصل إذا اتصلت ابلتاء فيقال يف لست "لَِيْسُت" أال ترى أنك تقول 

 "ِصْيَد البعرُي" فلو أدخلت عليه التاء لقلت "َصِيْدَت" فرددته إىل األصل يف َصِيد البعريُ 
دّل على أن املغلََّب عليه  -وهو الكسر-وهو الكسر، فلما مل يرّد ههنا إىل األصل 

احلرفية، ال الفعلية، وقد حكى سيبويه يف كتابه أن بعضهم جيعل ليس مبنزلة ما يف اللغة 
"؛ فال يعملون ليس يف شيء، وتكون كحرف من حروف النفي؛ اليت ال يعملون فيها "ما

فيقولون: ليس زيد منطلق، وعلى كل حال فهذه األشياء وإن تكن كافية يف الداللة على 
أهنا حرف فهي كافية يف الداللة على إيغامها يف شبه احلرف، وهذا ما ال إشكال فيه، 

فينبغي أن ال جيوز تقدمي خربها وإذا ثبت أهنا ال تتصرف وأهنا موغلة يف شبه احلرف 
 عليها، وألن اخلرب جمحود فال يتقدم على الفعل الذي جحده.

وأما البصريون فاحتجوا أبن قالوا: الدليل على جواز تقدمي خربها عليها قوله 
ُهْم{ ]هود:   [ َوْجُه الدليل من هذه اآلية أنه8تعاىل: }َأال يَ ْوَم أَيْتِيِهْم لَْيَس َمْصُروفًا َعن ْ

م معمول خرب ليس على ليس، فإن قوله }يَ ْوَم أَيْتِيِهْم{ يتعلق مبصروف، وقد قدمه  قدَّ
على ليس، ولو مل جيز تقدمي خرب ليس على ليس وإال ملا جاز تقدمي معمول خربها 
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عليها؛ ألن املعمول ال يقع إال حيث يقع العامل، أال ترى أنه مل جيز أن تقول "زيًدا 
ز "أكرمت زيًدا" فلو مل جيز تقدمي "مصروف" الذي هو خرب أكرمت" إال بعد أن جا

ليس على ليس، وإال ملا جاز تقدمي معموله عليها، والذي يدل على ذلك أن األصل يف 
العمل لألفعال، وهي فعل، بدليل إحلاق الضمائر واتء التأنيث الساكنة هبا، وهي تعمل 

فعال املتصرفة، فوجب أن جيوز تقدمي يف األمساء املعرفة والنكرة والظاهرة واملضمرة كاأل
معمومها عليها، وعلى هذا خترج "نعم، وبئس، وفعل التعجب وعسى" حيث ال جيوز 

 .تقدمي معمومها عليها

أما "نعم، وبئس" فإهنما ال يعمالن يف املعارف األعالم، خبالف "ليس" فنقَصَتا  
صغريه فبُعد عن األفعال، ومع عن رتبتها، وأما فعل التعجب فأجروه جمرى األمساء جلواز ت

هذا فال يتصل به ضمري الفاعل، وإمنا يضمر فيه، وال تلحقه أيًضا اتء التانيث، خبالف 
انت تلحقها الضمائر واتء التأنيث،  "ليس" فنقص عن رتبتها، وأما "عسى" وإن ك

ال "أْن" كليس، إال أهنا ال تعمل يف مجيع األمساء، أال ترى أنه ال جيوز أن يكون معمومها إ
مع الفعل حنو "عسى زيد أن يقوم" ولو قلت"عسى زيد القيام" مل جيز؛ فأما قومهم يف 
املثل "عسى الُغَويْ َر أَبْ ُؤًسا" فهو من الشاذ الذي ال يقاس عليه، فلما كان مفعومها خمتصًّا 
خبالف "ليس" نقصت عن رتبة ليس؛ فجاز أن مينع من تقدمي معمومها عليها، وال جيوز 

قاس "ليس" على ما يف امتناع تقدمي خربها عليها؛ ألن ليس ختالف ما، بدليل أنه أن ت
جيوز تقدمي خرب ليس على امسها حنو "ليس قائًما زيد" وال جيوز تقدمي خرب ما على 
امسها؛ فال يقال: "ما قائًما زيد" وإذا جاز أن ختالف ليس "ما" يف جواز تقدمي خربها 



72 
 

 والصحيح عنددمي خربها عليها، وتلحق أبخواهتا، جواز تق على امسها جاز أن ختالفه يف
 77ما ذهب إليه الكوفيُّون. صاحب اإلنصاف

قوله تعاىل: }َأال يَ ْوَم أَيْتِيِهْم لَْيَس َمْصُروفًا  يف كلمات البصريني  الحظ الباحث 
ُهْم{ ]هود:  م أن }يَ ْوَم{ متعلق مبصروف، وال أنه سلّ ي[ فال حجة مهم فيه؛ ال 8َعن ْ

منصوب، وإمنا هو مرفوع ابالبتداء، وإمنا بين على الفتح إلضافته إىل الفعل، كما قرأ انفع 
اِدِقنَي ِصْدقُ ُهْم{ فإن }يَ ْوَم{ يف موضع رفع،  َفُع الصَّ واأَلْعرَج قوله تعاىل: }َهَذا يَ ْوُم يَ ن ْ

منصوب  م أنهوإن سلّ  ، واألمر يف هذا املوضع سواء،وبين على الفتح إلضافته إىل الفعل
ُهْم{ ]هود:  [ 8إال أنه منصوب بفعل مقدر دّل عليه قوله تعاىل: }لَْيَس َمْصُروفًا َعن ْ

ٍة  ُهُم اْلَعَذاَب ِإىَل أُمَّ ْراَن َعن ْ وتقديره: يالزمهم يوم أيتيهم العذاب؛ لقوله تعاىل: }َولَِئْن َأخَّ
 [ .8َمْعُدوَدٍة لَيُقوُلنَّ َما حْيِبُسُه{ ]هود: 

إن األصل يف العمل لألفعال، وهي فعل يعمل يف األمساء املعرفة وأما قومهم "
والنكرة واملظهرة واملضمرة" هذا يدل على جواز إعمامها؛ ألهنا فعل، واألصل يف األفعال 
أن تعمل، وال يدل على جواز تقدمي معمومها؛ ألن تقدمي املعمول على الفعل يقتضي 

ف، فال جيوز تقدمي معموله عليه؛ تصرف الفعل يف نفسه، و "ليس" فعل غري متصر 
فنحن عملنا مبقتضى الدليلني: فأثبتنا مها أصل العمل لوجود أصل الفعلية، وسلبناها 

ان األصل ابألصل؛ والوصف وصف العلم لعدم وصف الفعلية وهو التصرف؛ فاعترب 
والذي يشهد لصحة ذلك األفعال املتصرفة حنو ضرب وقتل وشتم، فإهنا ملا   ابلوصف،

أفعااًل متصرفة أُْثِبَت مها أصل العمل ووصُفُه؛ فجاز إعمامها، وجاز تقدمي معمومها  كانت
عليها حنو "عمرًا َضَرَب زيٌد" وكذلك سائرها، واألفعال غري املتصرفة حنو عسى ونعم 
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وبئس وفعل التعجب خصوًصا على مذهب البصريني؛ فإهنا ملا كانت أفعااًل غري متصرفة 
تقدمي معمومها عليها  فجاز إعمامها، وسلبت وصف العمل؛ فلم جيزأثبت مها أصل العمل 

وأما قومهم: "إنه ال جيوز أن تقاس ليس على ما" قلنا: قد بي َّنَّا وجه فكذلك ههنا، 
 املناسبة بينهما واتفاقهما يف املعىن؛ ألن كل واحد منهما لنفي احلال كاآلخر.

ليس على امسها، خبالف ما"  وقومهم "إن ليس ختالف ما؛ ألنه جيوز تقدمي خرب
قلنا: ليس من شرط القياس أن يكون املقيس مساواًي للمقيس عليه يف مجيع أحكامه، بل 

 ال بُّد أن يكون بينهما ُمَغاير يف بعض أحكامه.

قومهم: "فإذا جاز أن ختالفها يف تقدمي خربها على امسها جاز أن ختالفها يف 
م؛ ألن "ليس" أخذت شبها من كان؛ ألهنا فعل كما تقدمي خربها عليها" قلنا: هذا ال يلز 

أهنا فعل، وشبها من ما ألهنا تنفي احلال كما أهنا تنفي احلال، وكان جيوز تقدمي خربها 
عليها، وما ال جيوز تقدمي خربها على امسها، فلما أخذت شبًها من كان وشبًها من ما 

مسها؛ ألهنا أقوى من ما؛ ألهنا فعل صار مها منزلة بني املنزلتني، فجاز تقدمي خربها على ا
وما حرف، والفعل أقوى من احلرف، ومل جيز تقدمي خربها عليها؛ ألهنا أضعف من كان؛ 

  78، وهذا يف غاية الوضوح والتحقيق.ألهنا ال تتصرف وكان تتصرف

الحظ الباحث أن هذه القضية داخلة حتت ضوء العامل واملعمول يف العمل، 
كون اخلالف طويال عريضا، إذ رّد كل من املذهبني بعضهم وكذلك يف هذ القضية ي

بعضا وأتى ابألدلة املنطقية ميكن قبومها ويقنع اآلخرين، فبما أن يف املسألة خالف فال 
يتشدد كل من طلبة العلم يف ختطئة اجلهة املقابلة، فإن اختالف اآلراء بني كل املذاهب 

 فيها سعة.
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  7 : نودرقم الب

  ح قطر الندىشر اسم الكتاب : 

 ما ينوب عن الفاعل املوضوع :

 255-254الصفحة : 

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

من شروط نيابة الظرف أو املصدر عن الفاعل أن ال يكون املفعول به البياانت : 
 موجودا فال نقول ُضِرب اليوُم زيًدا 

 : ذهب الكويفامل

ِرب اليوُم ذهب الكوفيون زجواز قولنا ضُ 
 زيًدا

 املذهب البصري : 
ُضِرب  مثالواز عدم جب بصريونذهب ال

وهذا الشرط أيضا جار يف اجلار  اليوُم زيًدا
 واجملرور واخلالف جار فيه أيضا

 التحليل : 
احتج الكوفيون اجمليزون بذلك بقراءة أيب جعفر لُيجزى قوما مبا كانوا يكسبون  

 ب ربه * ما دام معنيا بذكر قلبهوقول الشاعر : وإمنا يرضي املني
فأقيم )مبا( يف اآلية و )بذكر( مع وجود )قوما( و )قلبه(، فناب عن الفاعل مع وجود 

ورّد قول الكوفيني واألخفش يف القراءة  79ألخفش،ااملفعول وهو جائز عند الكوفيني و 
 املذكورة أن القراءة شاذة وانئب الفاعل إمنا حذف وتقديره جيزى الغفران.

الحظ الباحث أن هذه املسألة داخلة حتت ضوء العامل واملعمول يف العمل،  
ويف هذه القضية أيضا صاحب احلواشي مل خيض يف املسألة كثريا، ففي ابب شروط نيابة 
الظرف أو املصدر عن الفاعل أحدها أن يكون خمتصا أي ليس شائعا فال نقول صيم 

ال مالزما للنصب على الظرفية أو املصدرية زمان، ُضرب ضرب، والثاين أن يكون متصرّفا 
فال جيوز سبحاُن هللا، والثالث أن ال يكون املفعول به موجودا، فالقضية بل اخلالف 
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انشئ من الشرط الثثالث هذا، فمن عادة ابن هشام إذا كان اخلالف ليس قواي مل يفصل 
سألة ليس فيه كبري األثر بدقة املسألة وإمنا تركها خالفا ليتبني لدى طالب العلم أن يف امل

  يف املعىن.   

  8 : نودرقم الب

  شرح قطر الندىاسم الكتاب : 

 أمثلة التنازع املوضوع :

 268 الصفحة :

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

، ال خالف يف جواز إعمال أي القول يف أوىل العاملني ابلعمل يف التنازعالبياانت : 
 العوامل، وإمنا اخلالف يف املختار. العاملني أو 

 : ذهب الكويفامل

ذهب الكوفيون يف إعمال الفعلني، حنو 
"َأْكَرَميِن وأكرمُت زيًدا، وأكرمُت وأكرميِن 

 إىل أن إعمال الفعل األول أوىل.  زيٌد"

 املذهب البصري : 
 والبصريون خيتارون إعمال األخري لقربه. 

 التحليل : 
فعل األول أوىل النقُل، وا أبن قالوا: الدليل على أن إعمال الأما الكوفيون فاحتج

 أما النقل فقد جاء ذلك عنهم كثريًا، قال امرؤ القيس:والقياُس، 

 فَ َلْو أنَّ ما َأْسَعى أَلْدىَن َمِعيَشٍة ... َكَفاين، ومل َأْطُلْب، قَِليٌل من املال

 ال" وذلك مل يَ ْروِه أحد. صب "قليَفَأْعَمَل الفعل األول، ولو أعمل الثاين لن
وأما القياس فهو أن الفعل األول سابق الفعل الثاين، وهو صاحل للعمل كالفعل 
الثاين، إال أنه ملا كان مبدوًءا به كان إعماله أوىل؛ لقوة االبتداء والعناية به؛ ومهذا ال جيوز 

ا وقعت متوسطة إلغاء "ظننت" إذا وقعت مبتدأة، حنو "ظننت زيًدا قائًما" خبالف ما إذ
أو متأخرة، حنو "زيد ظننت قائم، وزيد قائم ظننت" وكذلك ال جيوز إلغاء "كان" إذا 
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وقعت مبتدأة حنو "كان زيد قائما" خبالف ما إذا كانت متوسطة، حنو "زيد كان قائم" 
والذي يؤيد أن إعمال الفعل األول بتداء له أثر يف تقوية عمل الفعل، فدل على أن اال

لثاين أنك إذا أعملت الثاين أدَّي إىل اإلضمار قبل الذِّكر، واإلضمار قبل الذِّكر أوىل من ا
 80ال جيوز يف كالمهم.

وأما البصريون فاحتجوا أبن قالوا: الدليل على أن االختيار إعمال الفعل الثاين 
 النقُل، والقياُس.

ْيِه ِقْطرًا{ ]الكهف: أما النقل فقد جاء كثريًا، قال هللا تعاىل: }آُتوين أُْفرِْغ َعلَ 
فأعمل الفعل الثاين، وهو أفرغ، ولو أعمل الفعل األول لقال: أفرغه عليه، وقال  [96

رَأوا ِكَتابَِيْه{ ]احلاقة:  [ فأعمل الثاين وهو اقرءوا، ولو أعمل األول 19تعاىل: }َهاُؤُم اق ْ
" فأعمل الثاين، ولو أعمل لقال: اقرءوه، وجاء يف احلديث "وََنَْلُع وَنرْتُُك َمْن يَ ْفُجُركَ 

ا، وقال الشاعر وهو الفرزدق:  األول ألظهر الضمري بُدًّ

 ولكنَّ َنْصًفا لو َسبَ ْبُت وَسبَّيِن ... بَ ُنو َعْبِد مَشٍْس ِمْن َمْناٍف وَهاِشم

فأعمل الثاين، ولو أعمل األول لقال "سببت وسبوين بين عبد مشس" بنصب 
 ."بين" وإظهار الضمري يف سبين

ا القياس فهو أن الفعل الثاين أقرب إىل االسم من الفعل األول؛ وليس يف وأم
إعماله دون األول نَ ْقُص معىًن، فكان إعماله أوىل، أال ترى أهنم قالوا: "خشنت بصدره 
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وصدر زيد" فيختارون إعمال الباء يف املعطوف، وال خيتارون إعمال الفعل فيه؛ ألهنا 
 81ا نقض معىن؛ فكان إعمامها أوىل.أقرب إليه منه؛ وليس يف إعمامه

والذي يدل على أن للقرب أثرًا أنه قد محلهم القرُب واجلواُر حىت قالوا: "ُجْحُر 
، وهو يف احلقيقة صفة للجحر؛ ألن الضب ال  َضّب َخِرب" فأجروا خرٍب على ضبٍّ

ل يوصف ابخلراب؛ فههنا أَْوىَل، الحظ الباحث أن هذه املسألة داخلة حتت ضوء العام
 واملعمول يف العمل.

  9 : نودرقم الب

  شرح قطر الندىاسم الكتاب : 

 اسم الفاعلعمل  املوضوع :

 365الصفحة : 

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

اسم الفاعل إذا كان جمردا عن أل فيعمل بشرطني منهما االعتماد على نفي البياانت : 
 ف. أو استفهام أو خمرب عنه أو موصو 

 : ذهب الكويفامل

اسم الفاعل ذهب الكوفيون يف إعمال 
اجملرد عن أل أنه يعمل وإن مل يعتمد على 

 االستفهام وغريه. 

 املذهب البصري : 
والبصريون يشرتطون االعتماد على نفي و 

 استفهام أو خمرب عنه أو موصوفس. 

 التحليل : 
ل املضارع يف املفعول ويف قال سيبويه يف: ابب من اسم الفاعل جرى جمرى الفع 

 املعىن. قال النابغة:

 82)واْحُكْم كحكم فتاِة احليَّ إذ نظَرْت ... إىل مَحَاٍم ِسراٍع وارِِد الثََّمِد(

                                                 

شرح ، 87، ص. 2، ج. ينحاشية الصبان على األمشو أبو العرفان حممد بن علي الصبان الشافعي، 81 
، ص. 1، ج. شرح الرضي على الكافية، و94ص.  ،شرح املفصل البن يعيشو 310، ج. ، ص.  األمشوين
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اسم الفاعل يعمل ولو مل يعتمد على النفي وغري ذلك من األمور، واحتج  
 ،83الكوفيون ومعه األخفش ببيت من الشعر

 مقالة مهيب إذا الطري  خبري بنو مهب فال تك ملغيا *
ورّدابن هشام هذا القول  84فبنو مهب فاعل خلبري مع أن خبري مل يعتمد بشيء، 

أبنه محل على التقدمي والتأخري، فبنو مهب مبتدأ، وخبري خربه، وأجاب الكوفيون أبنه ال 
خيرب ابملفرد عن اجلمع، فأجاب ابن هشام: أبن فعيل قد يستعمل للجماعة، كقوله تعاىل 

 85فظهري دل على اجلماعة.، ظهرياملالئكة بعد ذلك و 

ن يْعَتمد على نفي اَْو اْسِتْفَهام أَو خمرب َعنُه أَو َمْوُصوف أب والبصريون يذهبون 
فأنتما فَاعل بواف العتماده على الن َّْفي  ، ِمثَال الن َّْفي قَ ْوله خليلي َما واف بعهدي أَنْ ُتَما

قاطن قوم سلمى أم نووا طَعنا َوِمثَال اْعِتَماده على اْلمخرب َعنُه َوِمثَال ااِلْسِتْفَهام قَ ْوله أ
قَ ْوله تَ َعاىَل ان هللا اَبلغ أمره َوِمثَال اْعِتَماده على اْلَمْوُصوف قَ ْولك َمَرْرت ِبَرُجل َضارب 

اِعر يّنِ حذفت برافعني اكفهم زيدا َوَقول الشَّ  َبني احْلطيم َوَبني َحْوِضي َزْمَزم  * ِِ

 86.ِبقوم رافعنيَأي 

                                                                                                                                      

قيق ، حتشرح أبيلت سيبويهيوسف بن أيب سعيد احلسن بن عبد هللا بن املرزابن أبو حممد السريايف، 82 
 1394األزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، كتبة الكليات : م القاهرةالدكتور حممد علي الريح هاشم )
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وألف مؤلّفات السم الفاعل ملا فيه من غموض املباحث، حىت إن عامل من  
 عبادي مث املصري الشافعي األزهريأمحد بن قاسم الصباغ العلماء القرن العاشر اإلمام 

 :  فصار كتااب، أما السؤال كااتيلأجاب سؤاال شهاب الدين

يع َما قَ ْولُكم َرِضي هللا تَ َعاىَل َعْنُكم  رَاد ِبِه ااِلْسِتْمرَار يف مجَِ
ُ

يف اْسم اْلَفاِعل امل
َضاَفة ِبُكل اْعِتَبار َأو جيوز ِفيِه اعتباران َكَما  اأْلَْزِمَنة ِإذا أضيف ِإىَل معرَفة َهل يتعرف اِبإْلِ

اف َأحدمهَا َأن ِإَضافَته غري حَمَْضة لص ْوِضيح َعن اليمين َشارِح اْلَكشَّ دقه نَقله َشارِح الت َّ
َا حَمَْضة لصدقه ابملاضي َوهل الث ُُّبوت والدوام غري ااِلْسِتْمرَار  اِبحْلَال واالستقبال َوالثَّاين َأهنَّ
ْوِضيح تَ ْنِبيه ِإذا قصد ابسم اْلَفاِعل معىن الث ُُّبوت عومل  َأو اَل َوهل َبني َقول َشارِح الت َّ

َفات ُمَعامَلة الّصفة املشبهة يف رفع السبيب اخل َوَبني  يع َهِذه الصِّ ْوِضيح تَ ْنِبيه مجَِ َقول الت َّ
ِصَفات مشبهة ِإالَّ فَاِعال كضارب فانه اْسم فَاعل ِإالَّ ِإذا أضيف ِإىَل مرفوعه َوَذِلَك ِفيَما 
ار َأي بعيدها فصفة مشبهة ايضا ُمَنافَاة فَِإن  دّل على الث ُُّبوت كطاهر اْلقلب وشاحط الدَّ

ة الّصفة املشبهة اخل يدل على أَنه ِحيَنِئٍذ لَْيَس ِبصفة مشبهة َوَقول َقول األول عومل ُمَعاملَ 
الثَّاين أَنه صفة مشبهة يدل على خالف َذِلك أَو اَل َوِإذا قُ ْلُتْم أِبَن ِإَضافَته َحال داَللَته 

يَنِئٍذ َمَع على الث ُُّبوت معنوية َفَما اْلفرق بَينه َوَبني الّصفة املشبهة ِإذا سلمتم أَنه َغريَها حِ 
احتادمها يف الّداَللَة على الث ُُّبوت َوهل َيصح اْلفرق بَينهَما أِبَن اْسم اْلَفاِعل ِحيَنِئٍذ غري 
اَلف الّصفة  َعامل فَ َلْيَسْت ِإَضافَته يف نِيَّة ااِلْنِفَصال فافادته الت َّْعرِيف َأو التَّْخِصيص خِبِ

َا ُمَضاَفة ِإىَل معمومه ُهَما َوهل املشبهة فَِإهنَّ ا يف نِيَّة ااِلْنِفَصال َفلم تفدها االضافة َشْيئا ِمن ْ
َيصح أتييد َهَذا اْلفرق أبَِن ِإَضاَفة اْسم اْلَفاِعل ِإذا َكاَن مبَْعىن اْلَماِضي معنوية لُبْطاَلن عمل 

ُدوث َويكون مَدار اْسم اْلَفاِعل ِحيَنِئٍذ فَلم تكن يف نِيَّة ااِلْنِفَصال َوِإن َكاَن َداال على احلُْ 
َضاَفة ِإىَل اْلَمْعُمول َوعدمَها َوهل ُيوِطّي يف اْلفرق بَينهَما  اْلفرق على اإْلِ َقول اْلَعالَمة السُّ
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اَلف  َوأما َكون الّصفة املشبهة اَل تتعرف ُمطلًقا َفأِلَن إضافتها تقل َعن أصل َوُهَو الرّْفع خِبِ
النصب َمْعَناُه أَنه ملا َكاَن اْلُمَضاف إِلَْيِه ِفيَها الرّْفع قوي َغريَها فَِإنَُّه نقل َعن فرع َوُهَو 

اَلف اْسم اْلَفاِعل أوضُحوا لنا اجْلَواب فقد اشكلت َهِذه اْلَمْسأََلة على  ااِلْنِفَصال ِفيَها خِبِ
  87.الطالب اَل زلتم بزمام احْلق ماسكني ولطريق النجاح سالكني

خلة حتت ضوء العامل واملعمول يف العمل، أال الحظ الباحث أن هذه املسألة دا 
نرى أن اخلالف جار يف شرط اإلعتماد أم ال، فدليل الكوفيني قابل للتأويل مع أن كون 

 لشواهد الشعرية اليت حتتج هبا.  دليل البصريني مؤيد بكثري من ا

  10 : نودرقم الب

  شرح قطر الندىاسم الكتاب : 

 أحكام اسم الفعل  املوضوع :

 350-349صفحة : ال

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

 القول يف تقدمي معمول اسم الفعل عليهالبياانت : 

  : ذهب الكويفامل

ذهب الكوفيون إىل أن "عليك، ودونك، 
وعندك" يف اإلغراء جيوز تقدمي معموالهتا 
عليها، حنو "زيًدا عليك، عمرًا عندك، 

 وبكرًا دونك".

 لبصري : املذهب ا
وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز تقدمي 
معموالهتا عليها، وإليه ذهب الفراء من 

 الكوفيني.

 

 

                                                 

رسالة يف اسم الفاعل، أمحد بن قاسم الصباغ العبادي مث املصري الشافعي األزهري، شهاب الدين، :  87 
دار الفرقان،  :عمان) الطبعة األوىلاد، ، احملقق: الدكتور حممد حسن عو املراد به االستمرار يف مجيع األزمنة

 .73، ص. (م1983 -ه  1403
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 التحليل : 

أما الكوفيون فاحتجوا أبن قالوا: الدليل على أنه جيوز تقدمي معموالهتا عليها 
[ 24لنساء: أما النقل فقد قال هللا تعاىل: }ِكَتاَب اَّللَِّ َعَلْيُكْم{ ]ا، النقل والقياس

ل  والتقدير فيه: عليكم كتاب هللا: أي الزموا كتاب هللا، فنصب كتاب هللا بعليكم، فدَّ
 على جواز تقدميه. واحتجوا أيًضا ابألبيات املشهورة:

 اي أيها املائح َدْلِوي ُدوَنُكَما ... إين رأيت الناس حَيِْمُدوَنَكا

ُدوَنَكا  يُ ثْ ُنوَن خريًا ومُيَجِّ

 88دونك دلوي؛ فدلوي يف موضع نصب بدونك؛ فدل على جواز تقدميه. والتقدير فيه:

وأما القياس فقالوا: أمجعنا على أن هذه األلفاظ قامت مقام الفعل، أال ترى أنك 
إذا قلت "عليك زيًدا" أي الزم زيًدا، وإذا قلت "عندك عمرا" أن تناول عمرا، وإذا قلت 

لزم، وعمرًا تناول، وبكرًا خذ" فقدمت "دونك بكرا" أي خذ بكرًا، ولو قلت "زيًدا ا
 املفعول لكان جائزًا، فكذلك مع ما قام مقامه.

وأما البصريون فاحتجوا أبن قالوا: الدليل على أنه ال جيوز تقدمي معموالهتا عليها 
أن هذه األلفاظ فرٌع على الفعل يف العمل؛ ألهنا إمنا عملت عمله لقيامها مقامه؛ فينبغي 

َفُه؛ فوجب أن ال جيوز تقدمي معموالهتا عليها وصار هذا كما نقول يف أن ال تتصرف تصر 
احلال إذا كان العامل فيها غري فعل؛ فإنه ال جيوز تقدميها عليه لعدم تصرفه، فكذلك 
ههنا؛ إذ لو قلنا إنه يَ َتَصرَّف عملها، وجيوز تقدمي معموالهتا عليها ألدَّى ذلك إىل 

                                                 
 .177، ص. 1ج.  ،اإلنصاف يف مسائل اخلالفأبو الربكات األنباري،  88
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ال جيوز؛ ألن الفروع أبًدا تنحط عن درجات  التسوية بني الفرع واألصل، وذلك
 89األصول.

أما الحظ الباحث أن هذه املسألة داخلة حتت ضوء العامل واملعمول يف العمل، 
اجلواب عن كلمات الكوفيني: أما احتجاجهم بقوله تعاىل: }ِكَتاَب اَّللَِّ َعَلْيُكْم{ 

منصواب بعليكم، وإمنا هو  [ فليس مهم فيه حجة؛ ألن }ِكَتاَب هللِا{ ليس24]النساء: 
منصوب ألنه مصدر، والعامل فيه فعل مقدر، والتقدير فيه: كتب كتااًب هللُا عليكم، وإمنا 

َر هذا الفعل ومل يظهر لداللة ما تقدم عليه، كما قال الشاعر:  ُقدِّ

اِق، َطيَّ املِْحَملِ   ما إن مَيَسُّ األرَض إال َمْنِكٌب ... منه، وحرف السَّ

ر، والتقدير فيه: طُِوَي  فقوله "طي احململ" منصوب ألنه مصدر، والعامل فيه فعل ُمَقدَّ
طي احململ، وإمنا قدر ومل يظهر لدليل ما تقدم عليه من قوله: "ما إن ميس األرض إال 
َر هذا الفعل ومل يظهر لداللة ما تقدم عليه من قوله:  منكب منه"، فكذلك ههنا: ُقدِّ

اُتُكْم َوَخاالُتُكْم{ ]النساء: من }ُحّرَِمْت َعَليُكْم أُمَّ  َهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ
[ فإن فيه داللة على أن ذلك مكتوب عليهم؛ فلما قدر هذا الفعل ومل يظهر 23اآلية

بقي التقدير فيه: كتااًب هللُا عليكم، مث أضيف املصدر إىل الفاعل كقوله: }َوتَ َرى اجْلَِباَل 
{ ]النمل: من اآليةحَتَْسب ُ  َحاِب ُصْنَع اَّللَِّ  [ فَ َنَصبَ 88َها َجاِمَدًة َوِهي مَتُرُّ َمرَّ السَّ

عليه  }ُصْنَع{ على املصدر بفعل مقدر، وإمنا قدر هذا الفعل ومل يظهر لداللة ما تقدم

                                                 

خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوّي األزهري، زين الدين املصري، وكان يعرف ابلوقاد، 89 
تب دار الك :بريوت، لبنان) الطبعة األوىل، ضمون التوضيح يف النحوشرح التصريح على التوضيح أو التصريح مب

 .3 ، ص.2ج.  ، (م2000 -ه 1421العلمية، ، 
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من الكالم، والتقدير فيه: َصَنَع صنًعا هللا، وُحِذَف الفعل وأضيف املصدر إىل الفاعل؛ 
 وقال الراعي: 90ه يضاف إىل الفاعل كما يضاف إىل املفعول،ألن

لُّ بَ ْعَدَما ... تَ َقاَصَر حىت َكاَد يف اآلل مَيَْصحُ  ُبَت الظِّ  َدأَْبُت إىل أن يَ ن ْ

طَااَي، مث قلُت لصحبيت ... ومل ينزلوا: أَبْ َرْدمُتُ َفرَتَوَُّحوا
َ

 وِجيَف امل

ر ع لى ما تقدم، وأضاف املصدر إىل الفاعل، فنصب "َوجيَف" على املصدر بفعل ُمَقدَّ
 وقال لبيٌد:

ْظُلومُ 
َ

ُه امل َعقِب َحقَّ
ُ

ر يف الرََّواح وَهاَجَها ... طََلَب امل  حىت هتجَّ

كأنه قال: طلًبا املعقُب َحقَُّه، مث أضاف املصدر إىل املعقب وهو فاعل بدليل أنه 
املصدر إىل الفاعل أكثر من أن  قال "املظلوم" ابلرفع محاًل للوصف على املوضع، وإَضاَفةُ 
[ فأضاف املصدر إىل اسم 251حتصى، قال هللا تعاىل: }َوَلْوال َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس{ ]البقرة: 

هللا تعاىل وهو الفاعل، وحنوه قومهم "ضريب زيًدا قائًما، وأكثر ُشْريب السويَق ملُتواًت" وقال 
 :91الشاعر

 َما ... ِبذِْكرَاُه ليلى العامرية ُموَلعُ فال ُتْكِثرَا َلْوِمي، فإن َأَخاكُ 

 فأضاف املصدر إىل الضمري يف "ذكراه" وهو فاعل، وقال اآلخر:

َواَه اأَلاَبرِيقِ   أَُفىَن ِتاَلِدي وما مَجَّْعُت ِمْن َنَشِب ... قَ رُْع الَقَواِقيِز أَف ْ

                                                 

، ص. 2، ج. شرح الرضي لكافية ابن احلاجبحممد بن احلسن اإلسرتاابذي السمنائي النجفي الرضي، 90 
335. 

، ص. ، حتقيق وشرح: عبد 4ج خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،عبد القادر بن عمر البغدادي، 91 
، ج. 378-368، ص. (م 1997 -ه   1418القاهرة، الطبعة: الرابعة، ) يالسالم حممد هارون، مكتبة اخلاجن

 .878و  877و  876، يف شرح الشواهد 4
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َواَه" منصواًب، َواُه"  فأضاف املصدر إىل "القوافيز" وهو فاعل فيمن روى "أَف ْ ومن روى "أَف ْ
ا.  ابلرفع جعله مضافًا إىل املفعول، والشواهد على هذا النحو كثرية جدًّ

 اي أيها املائح َدْلِوي ُدوَنَكا وأما البيت الذي أنشدوه:

َة مهم فيه من وجهني؛ أحدمها: أن قوله "دلوي" ليس هو يف موضع نصب، وإمنا  فال ُحجَّ
، والتقدير فيه: هذا دلوى دونكا. والثاين: أان 1قدرهو يف موضع رفع؛ ألنه خرب مبتدأ م

نسلم أنه يف موضع نصب، ولكنه ال يكون منصواًب بدونك، وإمنا هو منصوب بتقدير 
 فعل؛ كأنه قال: ُخْذ َدْلِوي ُدوَنَك، و "دونك" مفسر لذلك الفعل املقدر.

ل" قلنا: هذا وأما قومهم "إهنا قامت مقام الفعل فيجوز تقدمي معمومها عليها كالفع
فاسد، وذلك ألن الفعل الذي قامت هذه األلفاظ مقامه يستحق يف األصل أن يعمل 
النصب، وهو متصرف يف نفسه فتصرف عملُه، وأما هذه األلفاظ فال تستحق يف األصل 
أن تعمل النصب، وإمنا أُْعِمَلْت لقيامها مقام الفعل، وهي غري متصرفة يف نفسها؛ فينبغي 

 92ملها؛ فوجب أن ال جيوز تقدمي معمومها عليها.أن ال يتصرف ع

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .177، ص. 3ج.  ،حاشية الصبان أبو العرفان الصبان،92  
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 النكرة واملعرفة  .د

  11 : نودرقم الب

  شرح قطر الندىاسم الكتاب : 

 شرطا ذا املوصولةاملوضوع : 

 143الصفحة : 

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

 هل أتيت ألفاظ اإلشارة أمساء موصولة؟البياانت : 

 لكويف : املذهب ا

ذهب الكوفيون إىل أن "هذا" وما أشبهه 
من أمساء اإلشارة يكون مبعىن الذي 

ذاك زيد"  واألمساء املوصولة، حنو "هذا قال
 أي: الذي قال ذاك زيد.

 املذهب البصري :

ذهب البصريون إىل أنه ال يكون مبعىن 
الذي، وكذلك سائر أمساء اإلشارة ال 

 تكون مبعىن األمساء املوصولة.

 التحليل:  

أما الكوفيون فاحتجوا أبن قالوا: إمنا قلنا ذلك ألنه قد جاء ذلك يف كتاب هللا 
[ 85تعاىل وكالم العرب، قال هللا تعاىل: }مُثَّ أَنْ ُتْم َهُؤالء تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكْم{ ]البقرة: 

قتلون: صلة والتقدير فيه: مث أنتم الذين تقتلون أنفسكم، فأنتم: مبتدأ، وهؤالء: خربه وت
نْ َيا{ ]النساء:  ُهْم يف احْلََياِة الدُّ [ 109هؤالء، وقال تعاىل: }َها أَنْ ُتْم َهُؤالِء َجاَدْلُتْم َعن ْ

والتقدير فيه: ها أنتم الذين جادلتم عنهم، فأنتم: مبتدأ، وهؤالء: خربه، وجادلتم: صلة 
[ والتقدير فيه: ما اليت 17ه: هؤالء، وقال تعاىل: }َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك اَي ُموَسى{ ]ط

 بيمينك، فما: مبتدأ، وتلك: خربة، وبيمينك: صلة تلك، مث قال ابن ُمَفرِّغ:
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 93َعَدْس ما لَِعبَّاٍد عليك إَماَرٌة ... أَِمْنِت، وهذا حَتِْمِلنَي طَِليقُ 

أشبهه  وا أبن قالوا: إمنا قلنا ذلك ألن األصل يف "هذا" وماوأما البصريون فاحتجّ  
أمساء اإلشارة أن تكون داالًّ على اإلشارة، و"الذي" وسائر األمساء املوصولة ليست من 

يف معناها؛ فينبغي أن ال حيمل عليها، وهذا متسك ابألصل واستصحاب احلال، وهو من 
مجل األدلة املذكورة، فمن ادَّعى أمرًا وراء ذلك بقي ُمْرهَتًَنا إبقامة الدليل، وال دليل مهم 

 94ادَّعْوُه.يدل على ما 

َعَدْس ما ورّد ابن هشام قول الكوفيني جلواز أن يكون ذا لإلشارة يف قول الشاعر  
، وهو مبتدأ وطليق خربه، وحتملني  لَِعبَّاٍد عليك إَماَرٌة ... أَِمْنِت، وهذا حَتِْمِلنَي طَِليقُ 

ه عليها مجلة حالية، والتقدير وهذا طليق يف حالة كونه حمموال لك، ودخول حرف التنبي
 95يدل على أهنا أي ذا لإلشارة ال موصولة.

قوله تعاىل: }مُثَّ أَنْ ُتْم َهُؤالء تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكْم{  يف الكوفيني الحظ الباحث قول 
 م فيه من ثالثة أوجه:[ فال حجة مه85]البقرة: 

كما أحدها: أن يكون "هؤالء" ابقًيا على أصله من كونه اسم إشارة، وليس مبعىن الذي  
 ، ويكون يف موضع نصب على االختصاص، والتقدير فيه "أعين هؤالء"موازع

والوجه الثاين: أن يكون "هؤالء" أتكيدا ألنتم، واخلرب "تقتلون"، مث هذا ال يستقيم على 
أصلكم، فإن "تقتلون" عندكم يف موضع نصب؛ ألنه خرب التقريب، وخرب التقريب 

                                                 

، تعليق شرح الرضي لكافية ابن احلاجبحممد بن احلسن اإلسرتاابذي السمنائي النجفي الرضي،  93 
ذ بكلية اللغة العربية والدراسات االسالمية كلية اللغة العربية والدراسات السالمية، يوسف حسن عمر االستا

 .55، ص. 2م، بنغازي، ج.  1978 -ه  1398منشورات جامعة قاريونس، 

. ، ص(إدارة الطباعة املنريية :مصر) شرح ابن يعيش على املفصليعيش بن علي بن يعيش موفق الدين، 94 

493. 

 .144، ص. شرح قطر الندى وبل الصدىاري، ابن هشام األنص 95 
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ئم" ابلنصب، و"هذا زيد قائما" ولو كان صلة ملا  عندكم منصوب، كقومهم: "هذا زيد القا
 كان له موضع من اإلعراب.

والوجه الثالث: أن يكون "هؤالء" منادى مفردا، والتقدير فيه "مث أنتم اي هؤالء تقتلون" 
و"تقتلون" هو اخلرب، مث حذف حرف النداء كما قال تعاىل: }يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهَذا{ 

يُق{ ]يوسف: [ وكما قال ت29]يوسف:  دِّ [ وحذف حرف 46عاىل: }يُوُسُف أَي َُّها الصِّ
يف  فال حجة مهم فيه، .. وهذا حتملني طليق وأما قول الشاعر:، النداء كثري يف كالمهم

ألن "حتملني" يف موضع احلال، كأنه قال: وهذا حممواًل طليق، وحيتمل أيضا أن  احلقيقة
ن التقدير: وهذا الذي حتملني طليق، يكون قد حذف االسم املوصول للضرورة، ويكو 

 حالة االضطرار. وحذف االسم املوصول جيوز يف
فهذا اخلالف داخل حتت ضوء النكرة واملعرفة، حيث أتى يف هذا الباب األلفاظ  

  ودليل البصريني وجيه يف هذا.    اإلشارية أمساء موصولة،

  12 : نودرقم الب

  شرح قطر الندىاسم الكتاب : 

 ضمري فصل :املوضوع 

 219الصفحة : 

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

 ما يُ ْفَصُل به بني النعت واخلربالبياانت : 

 : ذهب الكويفامل

ذهب الكوفيون إىل أن ما يُ ْفَصُل به بني 
النعت واخلرب يسمى عماًدا، وله موضع من 
اإلعراب، وذهب بعضهم إىل أن حكمه 

 .حكم ما قبله

 ب البصري : املذه

ذهب البصريون إىل أنه يسمى فصاًل ألنه 
يَ ْفِصُل بني النعت واخلرب إذا كان اخلرب 
مضارًعا لنعت االسم ليخرج من معىن 

 النعت كقولك: "زيد هو العاقل" 
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 التحليل: 

أما الكوفيون فاحتجوا أبن قالوا: إمنا قلنا إن حكمه حكم ما قبله ألنه توكيد ملا  
لة النفس إذا كان توكيدا، وكما أنك إذا قلت: "جاءين زيد نفسه" كان قبله، فتنزل منز 

ل" جيب أن يكون نفسه اتبًعا لزيد يف إعرابه، فكذلك العماد، إذا قلت: "زيد هو العاق
وأما من ذهب إىل أن حكمه حكم ما بعده قال: ألنه مع ما بعده  اتبًعا يف إعرابه، 

 حكمه.كالشيء الواحد؛ فوجب أن يكون حكمه مبثل 

وأما البصريون فاحتجوا أبن قالوا: إنه ال موضع له من اإلعراب؛ ألنه إمنا دخل 
ملعىن وهو الفصل بني النعت واخلرب، ومهذا مّسي َفْصاًل، كما تدخل الكاف للخطاب يف 
"ذلك، وتلك" وتثىّن وجتمع وال َحظَّ مها يف اإلعراب و"ما" اليت للتوكيد وال حّظ مها يف 

 ك ههنا.اإلعراب؛ فكذل

وأما اجلواب عن كلمات الكوفيني: أما قومهم: "إنه توكيد ملا قبله فتنزل منزلة 
أتكيد للمظهر  النفس يف قومهم جاءين زيد نفسه" قلنا: هذا ابطل؛ ألن املكينَّ ال يكون

 كالمهم ال جيوز أن ُيَصار إليه، يف شيء من كالمهم، واملصري إىل ما ليس له نظري يف
نه مع ما بعده كالشيء الواحد" قلنا: هذا ابطل أيضا؛ ألنه ال تعلُّق له مبا وأما قومهم: "إ

 96بعده؛ ألنه كناية عما قبله، فكيف يكون مع ما بعده كالشيء الواحد.

الحظ الباحث أن هذه القضية داخلة حتت ضوء مزااي النكرة واملعرفة، اخلالف 
املسألة ومل يرّجح بني  ترك ابن هشام هذهجرى بني تسمية ضمري الفصل والعماد، 

املذهبني، ولعل السبب أن اخلالف يف التسمية فقط فال يؤثر يف املعىن عند املعربني، ومبا 
أن اخلالف بينهما قوي واخلالف يف التسمية فال يتطرق كثريا صاحب احلواشي والعلماء 

                                                 

  .580-579، ص. املرجع نفسه 96 
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مل خيض   الذين اعتنوا بني املذهبني على رأسهم أبو الربكات األنباري، ولعل ابن هشام
كثريا عن القضية ألن املبحث يف شرح القطر عن دخول الالم على خرب إن وامسها 

 ومعمول اخلرب وضمري الفصل، فاجته كل اجتاهات يف سبيل عرض الشرح عن الالم. 

 اإلعراب على أصل البابه. 

  13 : نودرقم الب

  شرح قطر الندىاسم الكتاب : 

 اإلستثناء إبالّ  املوضوع :

 332-331 الصفحة :

-1429دار الفكر لبنان الطباعة : 
 م2009ه/ 1430

فال خيلو إما أن يكون االستثناء متصال االستثناء إبال والكالم اتم غري موجب البياانت : 
أو منقطعا، فإن كان متصال جاز يف املستثىن وجهان: أن جيعل اتبعا للمستثىن منه أو أن 

 ينصب على أصل الباب

  : ذهب الكويفامل

بعا للمستثىن منه على أنه جيعل ات أن
 . عطف نسق

 املذهب البصري : 
ستثىن منه على أنه بدل أن جيعل اتبعا للم

 بعض من كل. 

 التحليل: 

قوله عند البصريني وردهم قال العالمة اإلمام اآللوسي يف حاشيته لشرح القطر: 
أن يكون على ثعلب فقال كيف يكون بدال وهو موجب ومتبوعه منفي والبدل ال بد 

وفق املبدل منه يف املعىن خبالف العطف، وأجاب األبدي أبن بدل البعض يكون الثاين 
فيه خمالفا لألول يف املعىن أال ترى أنك إذا قلت رأيت القوم بعضهم فيكون قولك أوال 



90 
 

رأيت القوم جمازا مث بينت بعد ذلك من رأيت منهم، كما جاز يف النعت املخالفة جاز يف 
  97البدل.

قوله عند الكوفيني ألن إال عندهم  من حروف العطف يف ابب االستثناء خاصة 
وهي عندهم مبنزلة ال العاطفة يف أن ما بعدها خيالف ما قبلها، وردهم ثعلب أيضا أبهنا 
لو كانت عاطفة مل تباشر العامل يف حنو : ما قام إال زيد وليس شيء من أحرف العطف 

د جياب أبهنا مل تباشر يف التقدير إذ األصل ما قام أحد إال شأنه ذلك قال يف املغين : وق
 98زيد فليتدبر.

اختلف مذهب الكوفيني فالعامل يف املستثىن النصب حنو "قام القوم إال زيًدا" مث 
رَبِّد وأبو 

ُ
فذهب بعضهم إىل أن العامل فيه "إال"، وإليه ذهب أبو العباس حممد بن يزيد امل

اج من البص وهو املشهور من -ريني، وذهب الَفرَّاء ومن اتبعه من الكوفيني إسحاق الزَّجَّ
إىل أن "إال" مركبة من إنَّ وال، مث خففت إنَّ وأدغمت يف ال، فنصبوا هبا يف  -مذهبهم

، وعطفوا هبا يف النفي اعتبارًا بال، وحكي عن الكسائي أنه قال: إمنا  اإلجياب اعتبارًا إبنَّ
م القوم إال أن زيًدا مل يقم، وحكي عنه أيًضا أنه قال: نصب املستثىن؛ ألن أتويله: قا

ينتصب املستثىن ألنه مشبه ابملفعول. وذهب البصريون إىل أن العامل يف املستثىن هو 
ط إال.  99الفعل، أو معىن الفعل بتوسُّ

أما الكوفيون فاحتجوا أبن قالوا: الدليل على أن "إال" هي العامل وذلك ألن إال 
، أال ترى أنك إذا قلت "قام القوم إال زيدا" كان املعىن فيه: أستثين قامت مقام أستثين

                                                 

، : دار نور الصباحتركيا)، حاشية شرح قطر الندى وبل الصدى يف علم النحوحممود اآللوسي، 97 
 .467ص.  ،1، الطباعة الثانية ، ج. (2011

 .468، ص. 1ج.  ،املرجع نفسه 98 

  .212، ص. 1، ج. مسائل اخلالف اإلنصاف يفأبو الربكات األنباري،  99 
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والذي يدل ، زيًدا، ولو قلت "أستثين زيدا" لوجب أن تنصب، فكذلك مع ما قام مقامه
على أن الفعل املتقدم ال جيوز أن يكون عاماًل يف املستثىن النصب أنه فعل الزم. والفعل 

والذي ، النوع من األمساء؛ فدلَّ على أن العامل هو "إال"الالزم ال جيوز أن يعمل يف هذا 
يدل أيًضا على أن الفعل ليس عاماًل قومهم "القوم إخوانك إال زيًدا" فينصبون زيًدا، 

 100وليس ههنا فعل ألبتة.

 وأما الَفرَّاء فتمسك أبن قال: إمنا قلنا إنه منصوب إبال ألن األصل فيها إنَّ وال؛

َفْت من اخلرب؛ ألن التأويل: إن زيًدا مل يقم، مث خففت إن فزيد: اسم إن، وال: كَ 
وأدغمت يف ال وركبت معها فصارات حرفًا واحًدا، كما ركبت لو مع ال وجعال حرفًا 
واحًدا؛ فلما ركبوا إن مع ال أعملوها عملني: عمل إن فنصبوا هبا يف اإلجياب، وعمل ال 

إهنا ملا َشاهَبَْت حرفني إىل والواو أجروها فجعلوها عطًفا يف النفي، وصارت مبنزلة حىت، ف
يف العمل جمرامها، فخفضوا هبا بتأويل إىل، وجعلوها كالواو يف العطف؛ ألن الفعل حيسن 
بعدها كما حيسن بعد الواو، أال ترى أنك تقول "ضربت القوم حىت زيد" أي حىت 

، و "ضربت القوم انتهيت إىل زيد، و "ضربت القوم حىت زيٍد" أي حىت انتهيت إىل زيد
حىت زيًدا" أي حىت ضربت زيًدا، فكذلك ههنا: إال ملا ركبت من حرفني أجريت يف 

 101العمل جمرامها.

وأما البصريون فاحتجوا أبن قالوا: إمنا قلنا إن العامل هو الفعل وذلك ألن هذا 
ى إىل املستثىن ى   الفعل وإن كان فعاًل الزًما يف األصل إال أنه َقِوَي إبال فتعدَّ كما تعدَّ

ية كما يعمل حرف اجلر؛ ألن  الفعل حبرف اجلر، إال أن "إال" ال تعمل وإن كانت ُمَعدِّ
"إال" حرف يدخل على االسم والفعل املضارع، حنو "ما زيد إال يقوم، وما عمرو إال 

                                                 

 .125، ص. 2، ج. حاشية الصبانأبو العرفان الصبان،  100 

  .126، ص. 2. ، جاملرجع نفسه101 
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يذهب" وإن مل جيز دخوله على الفعل املاضي حنو "ما زيد إال قام، وما عمرو إال ذهب" 
 دخل على االسم والفعل مل يعمل يف واحد منهما، وعدم العمل ال يدل واحلرف مىت

على عدم التعدية، أال ترى أن امهمزة والتضعيف يُ َعدِّاين وليسا عاملني، ونظري ما حنن فيه 
نصبهم االسم يف ابب املفعول معه حنو "استوى املاء واخَلَشَبَة، وجاء الربد والطََياِلَسَة" فإن 

 عل املتقدم بتقوية الواو فإهنا قَ وَِّت الفعل فأوصلته إىل االسم فنصبه.االسم نصب ابلف

وأما اجلواب عن كلمات الكوفيني: أما قومهم "إن إال قامت مقام أستثين فينبغي 
 :102أن تعمل عمله" قلنا: اجلواب عن هذا من مخسة أوجه

حلروف ال جيوز، الوجه األول: أن هذا يؤدِّي إىل إعمال معاين احلروف؛ وإعمال معاين ا
أال ترى أنك تقول "ما زيد قائًما" فيكون صحيًحا؛ فلو قلت "ما زيًدا قائًما" على معىن 
نفيت زيًدا قائًما لكان فاسًدا؛ فكذلك ههنا، وإمنا مل جيز إعمال معاين احلروف ألن 
احلروف إمنا وضعت انئبة عن األفعال طلًبا لإلجياز واالختصار؛ فإذا أعملت معاين 

 وف فقد رجعت إىل األفعال، فأبطلت ذلك املعىن من اإلجياز واالختصار.احلر 

والوجه الثاين: أنه لو كان العامل "إال" مبعىن أستثين لوجب أن ال جيوز يف املستثىن إال 
النصب، وال خالف يف جواز الرفع واجلر يف النفي حنو "ما جاءين أحد إال زيد، وما 

 ا ليست هي العاملة مبعىن أستثين.مررت أبحد إال زيد" فدلَّ على أهن

والوجه الثالث: أنه يبطل بقولك: "قام القوم غري زيد" فإن "غري" منصوب، وال خيلو: إما 
أن يكون منصواًب بتقدير إال، وإما أن يكون منصواًب بنفسه، وإما أن يكون منصواًب 

ان إال لفسد املعىن؛ ابلفعل الذي قبله؛ بطل أن يقال "إنه منصوب بتقدير إال" ألان لو قدر 
ألنه يصري التقدير فيه: قام القوم إال غري زيد، وهذا فاسد، وبطل أيًضا أن يقال "إنه 

                                                 

خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوّي األزهري، زين الدين املصري، وكان يعرف ابلوقاد، 102 
  .124، ص. 1 ، ج. النحوشرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف
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يعمل يف نفسه"؛ فوجب أن يكون العامل هو الفعل املتقدم، وإمنا جاز أن يعمل فيه وإن  
ك"  كان الزًما ألن "غري" موضوعة على اإلهبام، أال ترى أنك إذا قلت "مررت برجل غريَ 

كان كل َمْن جاوز املخاطب داخاًل حتت "غري" فلما كان فيه هذا اإلهبام املفرط أشبه 
ام، وما أشبه ذلك، وكما أن الفعل الالزم  الظروف املبهمة، حنو خلف وأمام ووراء وقدَّ

ى إىل هذه الظروف من غري واسطة فكذلك ههنا.  يتَعدَّ

ًدا فنصبتم؟ وهال قدرمت امتنع فرفعتم! كما والوجه الرابع: أان نقول ملاذا قدرمت أستثين زي
روي عن أيب علّي الفارسي أنه كان مع عضد الدولة يف امليدان فسأله عضد الدولة عن 
املستثىن، مباذا انتصب؟ فقال له أبو علي: انتصب ألن التقدير أستثين زيًدا، فقال له 

: هذا اجلواب الذي عضد الدولة: وهالَّ قدرت امتنع فرفعت زيًدا، فقال له أبو علي
 ، وإذا رجعنا ذكرت لك اجلواب الصحيح، إن شاء هللا تعاىل.1ذكرت لك َمْيَداين 

والوجه اخلامس: أان إذا أعملنا "إال" مبعىن أستثين كان الكالم مجلتني، وإذا أعملنا الفعل  
 كان الكالم مجلة واحدة، ومىت أمكن أن يكون الكالم مجلة واحدة كان أوىل من َجْعِله

 مجلتني من غري فائدة.

وأما قومهم "إن الفعل املتقدم الزم فال جيوز أن يكون عاماًل" قلنا: هذا الفعل وإن  
نَّا، كان الزًما إال أنه تَعدَّ  وأما قومهم "والذي يدل على أن الفعل ى بتقوية "إال" على ما بي َّ

هنا فعل انصب" قلنا: ليس عاماًل قومهم: القوم إخوانك إال زيًدا، فينصبون زيًدا، وليس ه
الناصب له ما يف إخوانك من معىن الفعل؛ ألن التقدير فيه: القوم يصادقونك إال زيًدا؛ 

 103فإال قوَّت الفعل املقدر فأوصلته إىل زيد فنصبه.

                                                 

 .207ص.  ،شرح الرضي على الكافيةحممد بن احلسن اإلسرتاابذي السمنائي النجفي الرضي، 103 
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وأما قول الَفرَّاء "إن األصل فيها إن وال، مث خففت إن وركبت مع ال" فمجرد 
إىل ذلك سبيل،  ف عليه إال بوحي وتنزيل، وليسدعوى يفتقر إىل دليل، وال ميكن الوقو 

مث لو كان كما زعم لوجب أن ال تعمل؛ ألن إنَّ الثقيلة إذا خففت بطل عملها، 
خصوًصا على مذهبكم، وأما تشبيهه مها بلوال فحجة عليه؛ ألن لو ملا رّكبت مع ال بطل 

لرتكيب حكم آخر، حكم كل واحد منهما عما كان عليه يف حالة اإلفراد، وَحَدَث مهما اب
وكذلك كل حرفني ركب أحدمها مع اآلخر؛ فإنه يبطل حكم كل واحد منهما عما كان 
عليه يف حالة اإلفراد، وحيدث مهما ابلرتكيب حكم آخر، وصار هذا مبنزلة األدوية املركبة 
من أشياء خمتلفة فإنه يبطل حكم كل واحد منها عما كان عليه يف حالة اإلفراد، وحيدث 

لرتكيب حكم آخر، وهو ال يقول يف "إال" كذلك، بل يزعم أن كل واحد من مها اب
" قبل الرتكيب. وأما تشبيهه 122احلرفني ابٍق على أصله وعمله بعد الرتكيب كما كان "

مها حبىت فبعيد؛ ألن "حىت" حرف واحد، وليس مبركب من حرفني فيعمل عمل احلرفني، 
يف حالني خمتلفني: فإن ُذِهَب به مذهب حرف وإمنا هو حرف واحد يتأول أتويل حرفني 

اجلر مل يتوهم فيه غريه، وإن ُذِهَب به مذهب حرف العطف مل يتوهم فيه غريه، خبالف 
"إال" فإن إال عنده مركبة من إن وال، ومها منطوق هبما، فإذا اعتمد على أحدمها بطل 

 104عمل اآلخر وهو منطوق به، فبان الفرق بينهما.

فساد ما ذهب إليه قومهم "ما قال إال له" فإن "له" ال شيء والذي يدل على 
فيه؛ فدلَّ على فساد ما قبله يعطف عليه، وليس يف الكالم منصوب فتكون "إال" عاملة 

وأما قول الكسائي"إان نصبنا املستثىن ألن أتويله إال أنَّ زيًدا مل يقم" قلنا: ال ذهب إليه، 
، فإن أراد أن املوجب للنصب خيلو إما أن يكون املوجب للنصب هو أ نه مل يفعل، أو أنَّ

                                                 

 ،، الطبعة األوىل(م1999 -ه 1420دار األرقم بن أيب األرقم، ) ، أسرار العربيةأبو الربكات األنباري 104 
 .81ص. 
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" وإن أراد أن أنَّ هي املوجبة للنصب كان 1أنه مل يفعل فيبطل بقومهم "قام زيد ال عمرو
ر له عامل يعمل فيه، وفيه وقع اخلالف.  105امسها وخربها يف تقدير اسم، فال بُّد أن يقدَّ

هذه القضية يف كتاب شرح فاإلعراب على أصل الباب تقريبا من هذا القبيل، و 
القطر انفردت عن ابقي القضااي، حيث انفرد يف املسألة فصّنف الباحث حتت هذال 
الضوء، لعدم تناسب مع ابقي اخلالفات يف شرح القطر، وهذه املسألة هي املسألة 

 من اخلالف بني املذهبني اجلليلني. األخرية 

 

 والطالب لدى املدر س كتاباملبحث الثالث: آاثر حتليل ال

 لدى املدرس كتابآاثر ال .أ

تدريس النحو لغري الناطقني هبا من الصعوبة مبكان، خاصة ملن أراد أن يدرس 
اخلالفات مع األدلة لكل املذاهب، هنا أجرى الباحث املقابلة الشخصية مع األستاذ 

يف معهد دار  2018ديسيمبري  14يف اتريخ  شرح القطر وس مادة النححممودي مدرّ 
اختار األستاذ كتاب شرح القطر لغرض، وذلك لتدريب الطالب على  ابتو، املتقني

بعبارة منطقية، كما هو معلوم أتى ابن حفظ املسائل على طريقة النثر مع اخلالفات 
 ف منطقية حىت يكون جامعا ومانعا. هشام بتعاري

أوجه من أبن قرأ وحلل نص الكتاب استخدم أستاذ املادة طريقة القواعد والرتمجة، 
اإلعراب واألدلة، اعتمد على حاشية يس، شرح شذور الذهب، وأوضح املسالك يف 
سبيل حتضري املواد، فإن كل تدريس حباجة إىل حتضري ولو كان املبحث بسيطا حىت 

                                                 

 .259ص.  ،شرح املفصليعيش بن علي بن يعيش موفق الدين،  105 
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بعد ما قرأ وحلل النص شرح األستاذ واستوعبها الطالب بسهولة، تنضبط املعلومات 
ويف أثناء الشرح دائما، فأجرى األستاذ ، حيانمع التوّسع يف كثري من األعلى اللوح 

التقومي كل اليوم لكنه ليس على شكل رمسي، ففي طرحه األسئلة للطالب هنا يعرف 
، شرح األستاذ ابللغة العربية للسنة الثانية والثالثة، وابللغة األستاذ كيف استيعاهبم للدرس

 . اإلندونيسية للسنة األوىل ألهنم مبتدؤون يف الطلب

 يف وقت العصر كل الطالب ال بد من أن حيضروا درس مسائي، والدرس يف تطبيقو 
أما ابلنسبة لتدريس اخلالف مناقشة اإلعراب فيها، و قراءة النصوص العربية مع الرتمجة 

، بل عنّي األستاذ املهمات فاألستاذ ال يطالب الطالب حبفظ مجيع اخلالفات يف الكتاب
، حيث أشار اخلالفات اليت ال يستغىن لكوفة والبصرةخاصة بني مذهيب ا من اخلالفات

وكتب رسم البيان شرح األستاذ على اللوح عنه طلبة العلم وهذا اخلالف يؤثر يف املعىن، 
، فالطالب حيفظون ويفهمون اخلالف من رسم البيان الذي كتبه لكل مسائل اخلالفية

ف إال برسم البيان، ألنه وعند األستاذ ليس هناك طريقة أخرى يف شرح اخلالاألستاذ، 
، وفعال كتاب الشرح يبين فكرة حيفظ بسهولة بدال أن حيفظ الطالب عرب النثر أو النظم

الطالب يف اخلالفات بني النحاة إذ أتى ابن هشام اخلالفات وأحياان يرجح وكثريا من 
تركه حىت يعرف إن يف املسألة نظر، ولكن مع األسف األستاذ ال جيري املواضع 

متحان التحريري يف تدريسه لشرح القطر مع أن هذا األمر مهم جدا لتقييم الطالب اال
 وختطيط طرق التدريس. 

األستاذ حممودي جيد رائع، إال أن هناك بعض  أجرىرأى الباحث أن ما 
كما جرّبه منها   املالحظات بسيطة أو مداخالت تكّمل التدريس لكي يكون فعاال،

نعم استخدم طريقة القواعد والرتمجة لكن ليس معىن الباحث أن تدريس شرح القطر 



97 
 

الفهم  طينبغي أن يشرح مث يقرأ حىت يكون هناك رب ذلك أن األستاذ يقرأ مث يشرح بل
مع عبارة النصوص وقاءة النصوص تكون أسهل، لدى الطالب بني ما فهمه من الشرح 

ية بشكل ضوس املاقبل أن يشرع األستاذ الدرس حبذا لو أجرى األستاذ املراجعة للدر 
ويعطي جائزة ملن جييب بصحيح، مث اخلوض يف املسألة سريع أبن يطرح األسئلة للطالب 

يرتك ، وال ويف هناية املطاف يراجع املادة امللقية بسرعة، مث سرد الدرس املقبل للتهيئة
االمتحان التحريري فإنه مهم لتخطيط كفاءات الطالب وألجل تقومي التدريس لألستاذ 

  األستاذ ليس إنساان كامال حباجة إىل حماسبة نفسه يف إلقاء املواد.فإن 

مث قال األستاذ حممودي: "من دّرس شرح القطر وحلله وفّك عباراته وحّضر  
لّب أصول النحو ومعظم اخلالف بني احملاضرة جّيدا سوف جيد أن ابن هشام قّدم له 

من  كما الحظنا من كتبه، ولكن يظّن أنه من البصرينيالبصريني والكوفيني، ابن هشام 
قد يتأثر املدّرس ابملذهب البصري إال أنه سوف يقبل يقرأ عبارة شرح القطر ابلتمّعن 

، وسوف يكون منصفا بذكر اخلالف وصدره مريح اخلالف الذي أتى من قبل الكوفيني
حث هنا ، ويف حتليل البا"بني املذهبني، ألن اخلالف يف كثري من املواضع وجيه ويف حمّله

يعطي صورة للمدّرس أن الدراسة النحوية خاصة شرح القطر ينبغي أن ظهر أن اخلالف 
       . يلقى كامال وال ينحصر ابملذهب املعنّي 

 لدى الطالب  كتابآاثر ال .ب

حىت إن  مراحل الطالب يف هذا الصف تقريبا اليتفاوت كثريا بعضهم بعضا،
وال عجب مهذا  ءهتم للكتب الكبرية جيدة،لكون قرااألستاذ حممودي يفتخر هبم كثريا 

أجرى الباحث املقابلة ، يتدرّبون على قراءة النصوص العربية يوميا مبراقبة األستاذ ألهنم
امسه حممد أوليانطو من سومينيف وهو متخرج من الشخصية مع واحد من الطالب 
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للطالب الكتاب عموما سهل  وخالصتها أنسنة،  25معهد األمشوين سومينيف، عمره 
 فهمه إال يف بعض املواضع الدقيقة خاصة يف ذكر اخلالف بني مذهيب الكوفة والبصرة، 

يف بعض املواضع صعب للطالب أن اخلالف بني البصريني والكوفيني يف شرح القطر 
لة فهي كما كانت يف يف املسأوكثريا ما تشابه بني املذهبني، أما شأن اخلالف يستوعبه، 

هذا األخ أنه يتأثر ابملذهب البصري أكثر، وذلك ألنه مثريا ما أجاب رأى ابقي املسائل، 
سؤال األستاذ ابملذهب البصري، وعند طولب أبن يشرح كال املذهبني أحسن يف ذكر 
أدلة الصريني وحترّي يف ذكر أدلة الكوفيني، ولعّل سبب ذلك أن املذهب البصري سهل 

  املذاهب النحوية. قبوله لدى الطالب مع بساطة عبارته فهو أقدم 

ملعرفة استيعاهبم للدرس واخلالف االمتحان للطالب  حتليل نتائجوأجرى الباحث 
وضع األستاذ  نصف فصل دراسيواالمتحان امتحان  بني مذهيب الكوفة والبصرة،

والباحث بعد عرض  ،واستيعاهبم للمذهبني اجلليلنياألسئلة يف معرفة كفاءة الطالب 
 واألسئلة كما تلي:  ،هذه الوثيقةأن حيلل أسئلة اإلمتحان حاول 

 أجب األسئلة التالية

 اذكر شروط إعراب األمساء الستة ابحلروف! .1

من األفعال املاضية املختلف يف فعليتها نعم وبئس، أفعالن مها أم امسان ؟ اشرح  .2
 مع ذكر اخلالف واألدلة إن وجد !

 اذكر قول البصريني يف الرافع لفعل املضارع.  .3

 .الكوفيني يف الرافع لفعل املضارع اذكر قول .4

 أعرب ما حتته خّط : .5

 الوكيل نعمحسبنا هللا و  -
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 االسم الفسوق بعد االميان بئس -

 كانوا يكسبون   مباليجزى قوما  -

 أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم عسىو  -

 

 اجلواب

 شرط إعراب األمساء الستة ابحلروف : مفرد، مضاف، مكرّب  .1

َتَدآن، ذهب البصريون إىل أهنما ذهب الكوفيون إىل أن "نِْعَم، و  .2 بِْئَس" امسان ُمب ْ
 فعالن ماضيان ال يتصرَّفَان، وإليه ذهب علي بن محزة الكسائي من الكوفيني.

الكوفيون احتجوا أبن قالوا: الدليل على أهنما امسان دخول حرف اخلفض 
بن عليهما؛ فإنه قد جاء عن العرب أهنا تقول "ما زيد بنعم الرُجُل" قال حّسان 

 اثبت:

َتهُ   ... أَخا ِقلٍَّة أو ُمْعِدَم املال ُمْصرَِما ألسُت بِِنْعَم اجلاُر يُ ْؤِلُف بَ ي ْ

وأما البصريون فاحتجوا أبن قالوا: الدليُل على أهنما فعالن اتصاُل الضمري 
املرفوع هبما على حدِّ اتصاله ابلفعل املتصرف؛ فإنه قد جاء عن العرب أهنم 

 ، ونِْعُموا رجااًل"قالوا "نِْعَما رجلني
 ذهب البصريون : إمنا يرتفع فعل املضارع لقيامه مقام االسم. .3

 .إمنا يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة واجلازمةذهب الكوفيون :  .4

 نعم: مبتدأ عند الكوفيني وفعل ماضي جامد عند البصريني.  .5

 ألن عند الكوفيني وال حمل له من اإلعراب عند البصرينيمبا: انئب الفاعل 
 انئب الفاعل حمذوف تقديره الغفراُن.

 عسى: مبتدأ عند الكوفيني وفعل ماضي جامد عند البصريني. 



100 
 

 األسئلة حتليل

يف غري مبحث  ستاذهذا السؤال ألجل معرفة كفاءة الطالب إذ أخذ األ .1
وكل الطالب أجاب صحيحا يف هذه املسألة مع أن اخلالف بني املدرستني 

 .السؤال درجتها متوّسطة

، تسعة طالب أجاب هذا السؤال ألجل معرفة استيعاب الطالب بني املذهبني .2
 الباقي اختلط بني املذهبني.صحيحا مائة ابملائة و 

فنصف الطالب أجاب صحيحا ونصف الباقي  اختبار دقة الطالبألجل  .3
 اختلط بعضه بعضا.

ألجل اختبار دقة الطالب فنصف الطالب أجاب صحيحا ونصف الباقي   .4
 عضه بعضا.اختلط ب

طالبا أجاب مبذهب البصريني، وواحد يفّصل، والباقي أجاب    11نعم:  .5
 مبذهب الكوفيني

 طالبا أجاب مبذهب البصريني، وواحد منهم يفّصل بني املذهبني.  13بئس: 

طالبا أجاب مبذهب البصريني، وواحد منهم يفّصل بني املذهبني  12عسى: 
 والباقي أجاب مبذهب الكوفيني.

 المتحاننتيجة ا

 االمتحان الشفهي االمتحان التحرير اسم الطالب الرقم

 85 89 حممد أمحد 1

 92 90 حممد أرداين شاه 2

 80 78 حممد نعيم عز الدين 3

 90 85 حممد أولياطو 4
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 90 97 عبد الرمحن حممود 5

 87 90 عبد هللا احلداد 6

 80 91 أحد أكوسيت 7

 90 85 أبيان حممد حسيين 8

 86 97 ان سليم 9

 98 100 حممد 10

 90 89 ارحم 11

 87 98 هارون 12

 93 75 خفي احلق 13

 94 90 عبد الشكور 14

 

جيد من خالل حتليل نتائج االمتحان استيعاب الطالب لشرح القطر   
واستيعاب الطالب ملعظم  جدا، عموما الطالب يستطيعون أن يستوعبوا املعلومات جيدا،

فالكتاب عموما ال حيرّي الطالب يف فهم القواعد النحوية، إال به،  أبواب النحو أيضا ال
يف قليل من مسائلها الذي ال يعّد صعبا يف احلقيقة إذا كان األستاذ والطالب يتعاون 

واحد ال بد  بقي شيءراسة يف عملية الدراسة والتدريس، على تدقيق النظر من خالل الد
الف الصريني والكوفيني، من خالل التتبع أال وهو استيعاب الطالب خلمن اهتمامه، 

يستوعب املذهب البصري أكثر، ولعل سبب واالستقراء من أجوبة الطالب فالطالب 
املواضع رّجح دليل بساطة عبارهتم يف عرض األدلة، وابن هشام أيضا يف كثري من ذلك 

ابقي و  ، وال عجب مهذا ألن املذهب البصري أقدم املذاهب النحوية أتسيسا،البصريني
الكتاب مع كونه مل يتعصب مبذهب من املذاهب املذاهب إمنا فروع من هذا املذهب، فا
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يبين أساس املعلومات اخلالفية لدى الطالب خاصة يف مبحث اخلالف بني مذهيب 
أدلّتهم وحسن بساطة الكوفة والبصرة، لكن املذهب البصري متّيز مبذهبه يف هذا الكتاب ل

  الطالب يستطيعون أن يقبل آراءهم بسهولة.سياقة عرضهم للمسألة، ف

 املدرسة البصرية   .ج

لقد مّر الكالم عن املذاهب النحوية عموما يف أوائل البحث، والكالم عنه إبجياز 
شديد، فمن الضرورة مبكان اخلوض يف املذهبني اجلليلني البصرة والكوفة، فإن اخلالف 

طلبة العلم، خاصة يف التمييز أو بينهما طويل عريض، واحلفظ عن أدلتهما صعب لبعض 
 إتيان األدلة من كل الفرق، كثيا ما تشابه األمر. 

أسباب وضع النحو العريب الديين وغري الديين، أما البواعث الدينية فرتجع إىل  من
احلرص الشديد على أداء نصوص الذكر احلكيم أداء فصيحا سليما إىل أبعد حدود 

أخذ اللحن يشيع على األلسنة، وكان قد أخذ يف  السالمة والفصاحة، وخاصة بعد أن
الظهور منذ حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم، فقد روى بعض الرواة أنه مسع رجال 

ورووا أن أحد والة عمر بن  106،يلحن يف كالمه فقال: "أرشدوا أخاكم؛ فإنه قد ضل"
 .107كاتبك سوطا"  اخلطاب كتب إليه كتااب به بعض اللحن، فكتب إليه عمر: "َأْن قَ نِّعْ 

تضع على يد أيب األسود الدؤيل نقط اإلعراب،  اليت هي واضعة النحو البصرةف
وقد مضى الناس أيخذونه عن تالميذه. ولعلنا ال نبعد إذا قلنا: إن ذلك كان ابعثا مهم 
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وملعاصريهم على التساؤل عن أسباب هذا اإلعراب, وتفسري ظواهره مما هيأ لبعض أنظار 
وكان طبيعيا بعد أن رمسوا نقط اإلعجام أن يضعوا له هذا االسم وأن  حنوية بسيطة.

يضعوا لنقط أيب األسود اسم نقط اإلعراب متييزا مهما بعضهما عن بعض، كما كان 
طبيعيا أيضا أن يطلقوا على عالمات النقط اخلاصة ابإلعراب أمساء تفرق بينها، وقد 

ما وكسرهتما" فسموه على التوايل اشتقوها من كلماته لكاتبه "فتحت شفيت وضممته
نقط الفتحة ونقط الضمة ونقط الكسرة. وال بد أهنم الحظوا اختالفا يف إعراب األمساء 

 108اضعها من الكالم.حسب مو 

فهي إذا ابتدأ هبا املتكلم يف العبارة لزمها الرفع إال إذا تقدمتها إن وأخواهتا، وإذا 
ال يبعد أن يكونوا قد وضعوا لذلك تلت فعال كانت إما مرفوعة وإما منصوبة. و 

"مصطلحات املبتدأ والفاعل واملفعول"، وال يبعد أيضا أن يكونوا الحظوا اختالفا يف  
كلمات اللغة وأن منها ما يقبل احلركات الثالث: الضمة والكسرة والفتحة، وهو األمساء 

معربة والثانية مبنية.   املعربة، وأن منها ما يلزم حركة واحدة وقد يلزم السكون، ومسوا األوىل
كل ذلك من املمكن وقوعه، ولكن ليس بني أيدينا ما يثبته إثباات قاطعا سوى ما متدان 
به طبائع األشياء، فاألصل يف كل علم أن تبدأ فيه نظرات متناثرة هنا وهناك، مث يتاح له 

أقيسة  من يصوغ هذه النظرات صياغة علمية تقوم على اختاذ القواعد وما يطوى فيها من
وعلل. وأول حنوي بصري حقيقي جند عنده طالئع ذلك هو ابن أيب إسحاق احلضرمي 

للهجرة، وهو ليس من تالميذ أيب األسود، ولكنه من القراء، ومن  117املتوىف سنة 
املالحظ أن مجيع حناة البصرة الذين خلفوه يسلكون يف القراء، فتلميذاه عيسى بن عمر 

يذا عيسى: اخلليل بن أمحد ويونس بن حبيب كل هؤالء من وأبو عمرو بن العالء وتلم
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القراء. ويكثر سيبويه يف كتابه من التعرض للقراءات، وكأن ما كان بينها من خالفات يف 
اإلعراب هو الذي أضرم الرغبة يف نفوس قراء البصرة كي يضعوا النحو وقواعده وأصوله، 

 يم من اإلعراب املضبوط الدقيق.حىت يتبني القارئ مواقع الكلم يف آي الذكر احلك

ومعروف أنه لكي يصاغ علم صياغة دقيقة ال بد له من اطراد قواعده, وأن تقوم 
على االستقراء الدقيق، وأن يكفل مها التعليل وأن تصبح كل قاعدة أصال مضبوطا تقاس 

ا عليه اجلزئيات قياسا دقيقا. وكل ذلك هنض به ابن أيب إسحاق وتالميذه البصريون، أم
من حيث االطراد يف القواعد فقد تشددوا فيه تشددا جعلهم يطرحون الشاذ وال يعولون 
عليه يف قليل أو كثري، وكلما اصطدموا به خطئوه أو أولوه. وأما من حيث االستقراء فقد 
اشرتطوا صحة املادة اليت يشتقون منها قواعدهم، ومن أجل ذلك رحلوا إىل أعماق جند 

ة جيمعون تلك املادة من ينابيعها الصافية اليت مل تفسدها احلضارة، وبوادي احلجاز وهتام
وبعبارة أخرى: رحلوا إىل القبائل املتبدية احملتفظة مبلكة اللغة وسليقتها الصحيحة، وهي 

 109وطيئ وهذيل وبعض عشائر كنانة. قبائل متيم وقيس وأسد

م من بوادي جند، وأضافوا إىل هذا الينبوع األساسي ينبوعا بدواي زحف إىل بلدهت
وهو نفر من األعراب الكاتبني قدم إىل البصرة واحرتف تعليم شباهبا الفصحى السليمة 

 2وأشعارها وأخبار أهلها. ويف الفهرست البن الندمي ثبت طويل أبمساء هؤالء املعلمني
 من اإلعراب الذين وثَّقهم علماء البصرة وأخذوا عنهم كثريا من املادة اللغوية والنحوية

سجلوها يف مصنفاهتم. وكان القرآن الكرمي وقراءاته مددا ال ينضب لقواعدهم، وتوقف 
نفر منهم إزاء أحرف قليلة يف القراءات ال تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وجدوها ال 
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تطرد مع قواعدهم، بينما تطرد معها قراءات أخرى آثروها، وتوسع يف وصف ذلك بعض 
م كانوا يردون بعض القراءات ويضعفوهنا، كأن ذلك كان ظاهرة املعاصرين، فقالوا: إهن

عامة عند حناة البصرة مع أنه ال يوجد يف كتاب سيبويه نصوص صرحية خمتلفة تشهد 
مهذه التهمة الكبرية. وسنرى األخفش األوسط يسبق الكوفيني املتأخرين إىل التمسك 

ارهم. ويف احلق, إن بصريي بشواذ القراءات واالستدالل عليها من كالم العرب وأشع
القرن الثالث هم الذين طعنوا يف بعض القراءات، وهي أمثلة قليلة ال يصح أن تتخذ منها 
ظاهرة وال خاصة عامة، وقد كانوا يصفوهنا ابلشذوذ ويؤولوهنا ما وجدوا إىل التأويل 

هم؛ ألنه سبيال. وكانوا ال حيتجون ابحلديث النبوي وال يتخذونه إماما لشواهدهم وأمثلت
روي ابملعىن إذ مل يكتب ومل يدون إال يف املائة الثانية للهجرة، ودخلت يف روايته كثرة من 
األعاجم، فكان طبيعيا أن ال حيتجوا بلفظه وما جيري فيه من إعراب، وتبعهم حناة 
الكوفة، ويف ذلك يقول أبو حيان: إن الواضعني األولني لعلم النحو املستقرئني لألحكام 

ان العرب كأيب عمرو بن العالء وعيسى بن عمرو واخلليل بن أمحد وسيبويه من من لس
أئمة البصريني والكسائي والفراء وعلي بن املبارك األمحر وهشام الضرير من أئمة الكوفيني 

 110.مل حيتجوا ابحلديث، وتبعهم على هذا املسلك املتأخرون من الفريقني

ا فيهما, إذ طلبوا لكل قاعدة علة, ومل وأما من حيث القياس والتعليل فقد توسعو 
وقانون القياس عام، وظالله  ،ِعَلال وراءها يكتفوا ابلعلة اليت هي مدار احلكم فقد التمسوا

مهيمنة على كل القواعد إىل أقصى حد، حبيث يصبح ما خيرج عليها شاذا، وحبيث تفتح 
ب وحيمل عليها محال، األبواب على مصاريعها ليقاس على القاعدة ما مل يسمع عن العر 
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، ومن حاة البصرة سيبويه خليل وأبواألسود الدايل، األخفش فهي املعيار احملكم السديد
 111األوسط، واملربد.

 املدرسة الكوفيةد. 

تركت الكوفة للبصرة وضع نقط اإلعراب يف الذكر احلكيم ووضع نقط اإلعجام،  
ابن أيب إسحاق واليت أقام عليها واألنظار النحوية والصرفية األوىل اليت تبلورت عند 

قانوين القياس والتعليل، إذ كانت يف شغل عن كل ذلك ابلفقه ووضع أصوله ومقاييسه 
وفتاواه وابلقراءات وروايتها رواية دقيقة، مما جعلها حتظى مبذهب فقهي هو مذهب أيب 

م: عاصم ومحزة حنيفة وبثالثة من القراء السبعة الذين شاعت قراءاهم يف العامل العريب، وه
والكسائي. وُعنيت زجانب ذلك عناية واسعة برواية األشعار القدمية وصنعة دواوين 
الشعر، وإن كانت مل تعن ابلتحري والتثبت فيما مجعت من أشعار، حىت ليقول أبو 
الطيب اللغوي: "الشعر ابلكوفة أكثر وأمجع منه ابلبصرة, ولكن أكثره مصنوع ومنسوب 

 .112ذلك بنّي يف دواوينهم"إىل من مل يقله، و 

وعادة تذكر كتب الرتاجم أولية للنحو الكويف جمسدة يف أيب جعفر الرواسي 
ومعاذ امهراء. أما الرواسي فيقول مرتمجوه: إنه أخذ النحو عن عيسى بن عمر وأيب عمرو 
بن العالء، وعاد إىل الكوفة فتتلمذ عليه الكسائي، وألف لتالميذه كتااب يف النحو مساه 

. وكان يزعم أن كل ما يف كتاب سيبويه من قوله: "وقال الكويف" إمنا يعنيه، 3لفيصل""ا
الكلمة وإن كان قد ذكر أهل الكوفة مع بعض  غري أن الكتاب خيلو خلوا اتما من هذه

 القراءات يف ثالثة مواضع. 
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ومن املؤكد أنه مل يدل يف النحو آبراء ذات قيمة، بدليل أن امسه مل يدر يف كتب 
لنحاة التالية لعصره، وفيه يقول أبو حامت: "كان ابلكوفة حنوي يقال له: أبو جعفر ا

امهراء املتوىف سنة تسعني  وكان يعاصره معاذالرواسي، وهو مطروح العلم ليس بشيء". 
ومائة، ويظهر أنه اختلف مثل سالفه إىل حناة البصرة، فتلقن عنهم النحو والصرف، مث 

مالء، وأخذ عنه فيمن أخذوا الفراء، وكل ما أثر عنه أنه كان رجع إىل الكوفة، وقعد لإل
يعرض لبعض مسائل التصريف, وأنه سأل يوما بعض مناظريه: "كيف تقول من "تؤزهم 

. وبىن السيوطي 4أزا": اي فاعل افعل؟ وصْلها بيا فاعل افعل من "إذا املوءودة سئلت""
نده كتاب وضعه يف هذا العلم، وهو على هذا اخلرب أنه واضع علم الصرف، واخلرب ال يس

ال يعدو معرفته ابلتصريف، وكتاب سيبويه زاخر به ومبا ال يكاد حيصى من أمثلته وأبنيته، 
ومنه خلصها املازين ووضع فيها كتابه "التصريف". ومما يؤكد وهم السيوطي فيما ادعاه 

ه ابلصرف مثل أنه ليس ملعاذ يف كتب التصريف آراء تنسب إليه ذات قيمة، وكأن علم
 113علم الرواسي يف النحو كان علما حمدودا ال غناء فيه وال شيء مييزه من علم البصرة.

إمنا يبدأ النحو الكويف بدءا حقيقيا ابلكسائي وتلميذه الفراء. فهما اللذان رمسا 
صورة هذا النحو ووضعا أسسه وأصوله، وأعداه حبذقهما وفطنتهما لتكون له خواصه اليت 

عن النحو البصري، مرتبني ملقدماته، ومدققني يف قواعده، ومتخذين له  يستقل هبا
 األسباب اليت ترفع بنيانه.

أمجع القدماء على أن حنو الكوفيني يشكل مذهبا مستقال, أو كما نقول بلغة 
العصر مدرسة مستقلة سواء منهم أصحاب كتب الطبقات والرتاجم مثل ابن الندمي يف  

                                                 

دار ) ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيمطبقات النحويني واللغوينيسن الزبيدي أبو بكر، حممد بن احل113 
 .377. ، ص(م 1984 :املعارف



108 
 

يف كتابه طبقات النحويني واللغويني أو أصحاب كتب  كتابه الفهرست والزبيدي
املباحث النحوية، إذ نراهم دائما يعرضون يف املسائل املختلفة وجهيت النظر املتقابلتني يف 
املدرستني: الكوفية والبصرية. وقد أفرد أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد األنباري جملدا 

حدى وعشرين ومائة مسألة، وهو إمنا ضخما عرض فيه اخلالف بني املدرستني يف إ
عرض أهم ما اختلفتا فيه من مسائل يف رأيه, ووراءها مسائل أخرى كثرية مبثوثة يف 
الكتب النحوية مل ير التوسع بذكرها. ونعجب أن نرى "فايل" انشر هذا الكتاب ألول 

فات مرة, يزعم يف مقدمته له أن الكوفة مل تؤسس لنفسها مدرسة حنوية خاصة وأن خال
حناهتا وخاصة الكسائي والفراء مع اخلليل وسيبويه إمنا هو امتداد ملا مسعاه من أستاذمها 
البصري يونس بن حبيب الذي نص القدماء على أن له قياسا يف النحو خاصا به 

 114ومذاهب ينفرد هبا.
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة
 ملخص البحث .أ

ب شرح قطر الندى وبل الصدى حتليل كتا بعد أن قام الباحث بدراسة  
البن هشام األنصاري من وجهة املذاهب النحوية وآاثره يف تعليم القواعد النحوية مبعه 

واستنادا على عملية حتليل البياانت املتحصل عليها ومناقشتها توّصل  دار املتقني ابتو،
 الباحث إىل النتائج التالية: 

أما ابلنسبة  املذهبني اجلليلني، مسألة يف اخلالف بني 13الكتاب حيتوي على  .1
 لتصنيف اخلالف بني املذهبني يف شرح القطر فكما يلي:

 يف فعليتها:  ةاألفعال املاضية املختلف (1)

 احيث جعلوا أمر األرجح ما ذهب إليه البصريون : فعلية نعم وبئس .أ
    وهو اتصال الضمري املرفوع.مهم  دليال ابسيط

ن األفعال املاضية املختلفة يف تفاصيل األمور نفسه أل: فعلية عسى  .ب
 فعليتها أربعة وهي نعم بئس عسى وليس

 خصائص فعل املضارع وأحكامه: (2)

األرجح ما ذهب إليه الكوفيون وهو الذي : الرافع لفعل املضارع .أ
جيري عل ألسنة املعربني مرفوع لتجّرده عن الناصب واجلازم ويشبه يف 

 عامل معنوي ابتداء.
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: األرجح ما ذهب ا أم أبن مضمرةنصب حىت هل تنصب بنفسه  .ب
أن حىت من عوامل األمساء وإذا كانت من حيث جعل إليه البصريون 

   عوامل األمساء فال جيوز أن جتعل من عوامل األفعال.

 العامل واملعمول يف العمل:  (3)

اخلالف بني : اخلرب الواقع شبه مجلة )تعلق مبستقر أو استقر( .أ
األصل أوىل من تقدير الفرع،  تقدير البصريني مع بعضهم، واألرجح

   واألصل يف األشياء الفعل.

: األرجح ما ذهب إليه البصريون إىل أنه جيوز كما تقدمي خرب ليس  .ب
جيوز تقدمي خرب كان عليها لقوله تعاىل أال يوم أيتيهم ليس مصروفا 

 عنهم.

متّيز  :ما ينوب عن الفاعل )يف عدم جواز قولنا ُضرب اليوم زيدا(  .ج
يني إذ رّد دليل الكوفيني أبن القراءة يف مثال ليجزى قوما رأي البصر 

مبا كانوا يكسبون شاذة، وانئب الفاعل إمنا حذفت وتقديره جيزى 
   الغفران.

الكوفيون : اخلالف يف املختار التنازع )أوىل العاملني يف العمل( .د
 والبصريون استدلوا ابلقياس وتقريبا ال أرجح بينهما. 

ألن اسم الفعل فرع متّيز  املذهب البصرّي : لفعلتقدمي معمول اسم ا  .ه
  عن الفعل.
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: دليل االعتماد يف اسم الفاعل اجملرد عن أل )شرط العمل(  .و
الكوفيني قابل للتأويل مع أن كون دليل البصريني مؤيد بكثري من 

   الشواهد الشعرية اليت حتتّج هبا.

 النكرة واملعرفة: (4)

استدالل الكوفيني ساقط إذ  :ألفاظ اإلشارة أتيت أمساء موصولة .أ
فيه استدل بقوله تعاىل مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم، فال حجة مهم 

يف ثالثة أوجه: أن يكون هؤالء ابقيا على أصله من كونه اسم إشارة، 
   أن يكون هؤالء أتكيدا ألنتم، أن يكون هؤالء منادى مفرد.

سبيل ألي : اخلالف يف التسمية فال بني ضمري الفصل أو العماد  .ب
   واحد للرتجيح.

 اإلعراب على أصل الباب:  (5)

االستثناء إبال والكالم اتم غري موجب فال خيلو إما أن يكون  .أ
متصال أو منقطعا، فإن كان متصال جاز يف املستثىن  االستثناء 

وجهان: أن جيعل اتبعا للمستثىن منه أو أن ينصب على أصل 
حتت هذا املوضوع : انفردت هذه املسألة فصّنف الباحث الباب

لعدم التناسب أو املوافقة مع ابقي اخلالفات يف شرح القطر، 
واألرجح قول البصريني ألن العامل هو الفعل ألن الفعل وإن كان 

يف األصل إال أنه قوي إبالّ فتعّدى إىل املستثىن كما تّعدى فعال الزما 
 الفعل حبرف اجلّر. 
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اهب يبين أساس املعلومات اخلالفية الكتاب مع كونه مل يتعصب مبذهب من املذ .2
لكن املذهب  لدى الطالب خاصة يف مبحث اخلالف بني مذهيب الكوفة والبصرة،

أدلّتهم وحسن سياقة عرضهم بساطة البصري متّيز مبذهبه يف هذا الكتاب ل
فعندما أعرب الطالب ، للمسألة، فالطالب يستطيعون أن يقبل آراءهم بسهولة

أن يفهم أقوال النحاة فيه إذا استوعب الطالب معظم مجلة من اجلمل استطاع 
املباحث يف شرح القطر خبالف الطالب الذين يدرسون الكتاب مبذهب فقط، 

يف سبيل الفهم ابلقواعد النحوية، أما ابلنسبة  فليس لديهم االتساع واالطالع زائد
قومهم أتثر مبذهب البصريني ألن ابن هشام يف غري مرة رّجح لألستاذ صحيح أنه 

لكن األستاذ إذا حّضر تدريس هذا الكتاب جيدا أصبح لديه اتساع يف فهم 
اخلالف حىت ال خيّطئ سريعا، أبن يف املسألة خالف، ففهمه للخالف جيعله 

   منصفا يف اختاذ املوقف عندما وجد اختالف أجوبة الطالب.

 قاراحاتب. اال

لباحث يرى أن فا وما وجد يف مباحثه كتاب شرح القطرنظرا من آاثر  
ولعّل سبب ذلك أن هذا املذهب  املذهب البصري أقرب للفهم واحلفظ لدى الطالب

قائم يسبق كل املذاهب النحوية، فاملدارس يف احلقيقة فقط فروع من مدرسة الكوفة، كما 
أن اإلمام ملك لديه تلميذ فهو إمام شافعي فاستقّل الشافعي ابملذهب املستقل وصار 

لعل السبب أيضا أن الكتب املنتشرة يف إندونيسيا اتبعة للبصريني، جمتهدا مطلقا، و 
فعموما تبىن فكر الطالب منهجا يف النحو العريب دون أن يشعر مبذهب بصري، وهللا 

 أعلم. 
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رائع، إال أن هناك بعض  وجيهه األستاذ حممودي سلكهرأى الباحث أن ما 
ون فعاال، منها كما جرّبه املالحظات بسيطة أو مداخالت تكّمل التدريس لكي يك

الباحث أن تدريس شرح القطر نعم استخدم طريقة القواعد والرتمجة لكن ليس معىن 
ذلك أن األستاذ يقرأ مث يشرح بل ينبغي أن يشرح مث يقرأ حىت يكون هناك ربط الفهم 
لدى الطالب بني ما فهمه من الشرح مع عبارة النصوص وقاءة النصوص تكون أسهل، 

رع األستاذ الدرس حبذا لو أجرى األستاذ املراجعة للدروس املاصية بشكل قبل أن يش
سريع أبن يطرح األسئلة للطالب ويعطي جائزة ملن جييب بصحيح، مث اخلوض يف املسألة 

 .مهيدادة امللقية بسرعة، مث سرد الدرس املقبل للتويف هناية املطاف يراجع امل

 ج. التوصيات 

يف احلقيقة دراسة اللغة العربية السنية، وينبغي واألساس من دراسة النحو   
لكل األستاذ الذي ينسق مادة النحو أن يعي أنه يدرس اللغة العربية، وليس النحو أو 
القواعد فقط، حىت ال يكون الطالب يتمّيز يف القواعد العربية ويضعف يف نطق العربية، 

د والتطبيق يف اللغة، فال يعوّج فينبغي أن يدرس النحو ابللغة العربية ويربط بني القواع
يدخل أستاذ املادة يف تدريسه للنحو الطالب بني كلي أمرين بل يتمّيز هبما، وذلك أبن 

، والذي سلكه األستاذ حممودي يف معهده تاببة كانت أو شفهية يف العربيةكالتطبيقات  
الكالم  من املناسب مبكان، إذ دائما طلب األستاذ الطالب أبن يطبقوا القواعد يف

والكتابة والقراءة ابللغة العربية، فالطالب ال يشعر أبن درس النحو هو النحو بل درس 
، وإذا كان األمر كذلك النحو هو درس النحو العريب إذ توازن بني اللغة العربية والقاعدة

فتعليم النحو مقدم للعربية وليس تعليم النحو مقدم للنحو حىت اليكون مثة حتصيل 
. احلاصل
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 املالحق

  املقابلة ملدير املعهد دار املتقني ابتو األستاذ احلاج حممودي حفره هللا توثيقات .أ

مىت أتسيس معهد دار املتقني ابتو؟ وما عوامل أتسيس السؤال األول:   .1
 املعهد؟ 

 

موقوفة من أحد  م، وأرض املعهد 2012ُأّسس هذا املعهد يف سنة اجلواب:        
احملسنني امسه األستاذ رادي بينتارو، فهو خريج من أحدى اجلامعات أبوسرتاليا، واهتم 
ابألمور الرتبوية جيدا، أما نفقة املعهد فتأيت من قبل احملسنني والطالب، وأغلب 
الطالب ال يدفعون رسوم املعهد ألن معظمهم من احملتاجني، جاء الطالب من أماكن 

ن أتى من مادورا، وسورااباي، ولونبوك، وابنتني بل منهم من جاء من شىت، منهم م
فيتنام، وال عجب مهذا إذ كان املدير نفسه رجل موسوعي يف النحو العريب، حىت 
يكون مرجعا أساسيا لدى بعض الطالب الذين يريدون دراسة القواعد النحوية بعمق، 

ل يرتعرع يف بناء أسس املعد سواء  فبما أن املعهد أّسس من فرتة قريبة فهو االن مازا
 . كان يف املنهج الدراسي وتنظيم أمور إدارية

هذا املعهد يعتين بتزويد الطالب على األمور األخراوية والدنيوية، بتعليمهم         
أمورا تتعلق ابلدنيوية مثل تربية األمساك والزراعة و تنظيم عروض التجارة، وإضافة إىل 

علوم الشرعية من القران واحلديث، والفقه واللغة العربية، فاملعهد ذلك يتعلم الطالب ال
حبّد ذاته حيتوي على األبنية واألساتذة والطالب، كل دفعة من ذلك املعهد ال يتجاوز 
عن مخسة عشر طالبا، وهذا هو احلد األكرب لعدد الطالب حىت يرّكز املدير على تربية 

املتخرجني من هذا املعهد يتابع دراسته  الطالب جيدا، ومثرة ذلك أن بعض الطالب
إىل شرق األوسط من مصر وحجاز وسودان وغري ذلك من البلدان العربية، بل 
الطالب عموما تقريبا لديهم أساس قوي يف فهم النصوص العربية ملا كان الدوام فيه 

سة يعتين على قراءة الكتب غاية العناية، وأغلب الطالب يف هذا املعهد جاء ألجل درا



 

القواعد النحوية بعمق، ألن األستاذ مشهور أبنه لديه مكنة علمية قوية يف اللغة 
 العربية.

 

 ما هي خصائص الطالب الذين يدرسون يف هذا املعهد؟ السؤال الثاين:  .2

  

معظم الطالب يف مرحلة دبلوم، وال يسمح للطالب ابلتزام الدوام اجلواب:       
ا أهنوا الدراسة يف املعهد انتشروا يف الدراسة والتدريس أبن الرمسي إال يف املعهد، فبعد م

التحقوا إىل اجلامعات املتمّيزة أو دّرسوا يف مدرسة شىت، والطالب الذين يدرسون يف 
هذا املعهد جاءوا من املعاهد شىت أيضا، منهم من لديه أساس قوي يف العلم ومنهم 

 متوسط.

املعهد يركزون غاية الرتكيز يف فالطالب الذين يدرسون القواعد يف هذا  
دراستهم، ألهنم أيتون هبمم قوية ويتفرغون الوقت فقط للتدريس وتدريب النفس 

ساعة، يدرسون  24للزراعة والتجارة وال يشغلهم هذا األمر الثانوي ألن املدير يراقبهم 
يف بداية الطلب النحو من كتاب اآلجرومية مث العمريطي مث شرح القطر وأوضح 

الك مث مغين اللبيب، لغة عرض الشرح اللغة العربية الفصيحة، وذلك يساعد املس
ألسنتهم على الربط بني تطبيق القواعد يف احملادثة اليومية، فاألستاذ أحياان يستخدم 
الطريقة املباشرة وأحياان طريقة القواعد والرتمجة وغري ذلك من الطرق على حسب 

 استخدام غري طريقة واحدة.حاجة املادة فإن الكتاب يستدعي إىل 

كيف عملية تدريس املواد يف هذا املعهد وأبية طريقة ألقيت السؤال الثالث:   .3
 املادة؟

دّرب املعهد طالبه على األمور الدنيوية فضال عن األخراوية، فإهنم : اجلواب        
ة، يدرسون أيضا كيف يقيمون مهنة من املهن، مثل تربية السمكة، واألرانب، والديك

هم أيضا يدرسون الزراعة وأشياء تتعلق ابلتجارة، فإن شعار هذا املعهد تزويد الطالب 
على الكفاءات كافية الستقبال األجيال املستقبلة، حىت يقومون أبرجلهم ال يعتمدون 



 

بغري أنفسهم يف كل شيء، وسيعرض الباحث املقررات يف هذا املعهد معتمدا على 
عهد يعتين ابللغة العربية أكثر فاألستاذ ال يتوّسعون كثريا يف البياانت احملصولة، فألن امل

غري اللغة، أغلب املرات أستخدم طريقة القواعد والرتمجة، أبن أقرأ أوال مث أحلل وأفك 
  العبارات مث أشرح على اللوح.

من خالل تدريسكم للنحو ابستخدام كتاب شرح القطر ما هي السؤال الرابع:  .4
 ا عند الشرح؟ خاصة يف تدريس اخلالفات النحوية؟الصعوبة اليت وجدهت

 

اجلواب: يف احلقيقة ما وجدت أي صعوبة عند الشرح ألنين درست هذا الكتاب      
عند الشيوخ املربني الذين يهتمون شؤوننا ودائما يراقبنا يف الدراسة، فحفظت هذا 

مهال يف دراستهم، الكتاب حىت إنين نظمته نظما، إال أنين وجدت بعض طلبة العلم اإل
فهذا حيزنين، حىت إنين أشدد كثريا يف حفظهم للدرس، طلبت منهم أن حيفظوا بعض 
التفاصيل املهمة من الكتاب واخلالفات اليت ال تستغىن عنها طلبة العلم ومن اخلالفات 

 اخلالف بني مذهيب الكوفة والبصرة. 

يهما أسهل تدريسا رأيكم ابملذهب الكويف والبصري؟ وأما السؤال اخلامس:  .5
 ؟  عندك مع كون الطالب قد وجدوا التشابه بينهما

 

اجلواب: كما عرفت أن املذهب البصري أقدم تدوينا من املذهب الكويف،          
عموما مل أجد أية صعوبة يف تدريس كال املذهبني، ولكن يف كثري من املسائل املذهب 

أهنم أتسسوا منذ صغرهم ابملذهب البصري أسهل قبوال لدى الطالب، ولعل السبب 
البصري، كما عرفت الكتب النحوية املنتشرة يف إندونيسيا أغلبها على املذهب 

   البصري.  

السؤال السادس: ما هي املقررات املدروسة يف هذا املعهد؟ وأبي أساس تقرر  .6
 الكتب القدمية تؤخذ منهجا للطالب؟ 



 

تب القدمية ألغراض، منها تدريبهم على قراءة زّود املعهد طالبه ابلكاجلواب:         
النصوص العربية األصيلة القدمية اليت هي قد تتمّيز حبسن آداهبا ومجال معانيها، ومنها 
تعويدهم على العبارات املغلقة أحياان حىت يتعّود الطالب عليها فعندما قرأ النصوص 

 لى قراءة النصوص الصعبة.املتأخرين أصبح لديهم ملكة لغوية كافية ألهنم يتعّودون ع

 

 أحد الطالب مبعهد دار املتقني ابتو توثيقات املقابلة لألخ أولينطو .ب

 

ملاذا ختتار هذا املعهد ألجل الدراسة الشرعية؟ أليس هناك معهدا آخر يدرس  .1
 فيه الكتب القدمية؟ 

 

اجلواب: طلب مين شيخي يف املعهد ألن ألتحق دراسيت يف هذا املعهد ألن       
دير هذا املعهد متمّيز بعلمه اللغوي والشرعي، حىت أستفيد منه أدرس يف هذا م

املعهد، وفعال وجدت األستاذ حممودي كما وصفه شيخي، متمكن ابرع يف شرح 
 العبارات الصعبة، إال أنه يف بعض األحيان شديد غليظ، لكنه حيبنا كثريا. 

 ما رأيك بكتاب شرح قطر الندى وبل الصد؟  .2

واب: أحب هذا الكتاب ألن ابن هشام رجل منطقي، فاملناطق عندما عّرف اجل    
شيئا جامعا مانعا، فسهل علّي حفظ التعارف من شرح القطر، وعندما أرجع إىل 

 بلدي كأنين عامل حنوي أشرح تعاريف بعض الكتب النحوية مقارنة بعبارة ابن هشام. 

خاصة بني مذهيب الكوفة  هل لديك طريقة معّينة ألجل حفظ املسائل النحوية .3
 والبصرة؟ 

 

اجلواب: ما عندي طريقة معّينة، إال أنين أحفظ املسائل عرب رسم البيان، عندما      
أحفظ من النثر مباشرة صعب، واألستاذ يسهل علينا يف احلفظ إذ سألنا دائما حىت 



 

ما بعده ترتّسخ املعلومات يف أذهاننا، وعندما ال نستطيع أن جنيب وخّبنا توبيخا 
 . توبيخ

 هل أنت حتّب مادة النحو؟ ملاذا؟  .4

 

اجلواب: أحب هذه املادة هبا يفتح مجيع الكتب العربية، نصحين والدي أبن        
أدرس هذه املادة إىل أعلى مراحلها، حىت أستطيع أغوص يف مجيع الكتب العربية، ألن 

  ستري والدكتوراة هناك.أمنييت أريد أن أذهب إىل السعودية ألخذ الليسانس واملاج

ما هي الصعوبة اليت تواجهها من خالل دراستك لشرح القطر؟ خاصة يف  .5
 حفظ املسائل بني مذهيب الكوفة والبصرة. 

 

اجلواب: أحياان وجدت التشابه بينهما يف سبيل عرض األدلة، أحياان دليل        
اهد الشعرية وإعراهبا البصريني أجعله دليل الكوفيني، والعكس، وأيضا يف فهم الشو 

 وجدت الصعوبة، ألنين مل أدرس شيئا من البالغة، فصعب علي فهمها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صور البحث .ج

 

 

 

 

 

 

  

 الباحث يف معهد دار املتقني ابتو 

 

 تعليم النحو يف املعهد دار املتقني ابتو

 



 

 

على أي واحد غري  الرباك للسمكة، زّود املعهد الدروس اإلضافية لتزويدهم حىت ال يعتمد
 أنفسهم

 

  

 تدريب الطالب على تربية األرانيب

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث مع مدير املعهد الشريف دار املتقني ابتو األستاذ حممودي 
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 النسخة املدروسة يف البحث، طباعة دار الفكر حتقيق بركات يوسف هبود

 م 2009سنة  
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