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The educational approach to explain the narrator narrated by Abdul Rahman Al – Disi 

 الدكتور بن الدين خبولة
 جامعة الشلف –والفنون كلية اآلداب 

     09/10/9102تاريخ النشر:               24/05/9102تاريخ القبول:       02/07/2018تاريخ االستالم: 

 :امللخص
االهتمام.  وذلك ،علوم لغويّة نتيجًة لتلك العناية أسالفنا اللغة العربّية عناية فائقة، واهتّموا بدراستها اهتمامًا بالغا. فنشأت عّدةأعطى 

وعلم  اء اجلزائر إسهامًا بارزاً: علم النحو،علمومن علوم اللغة اليت أسهم فيها ..النحو، والّصرف، والبالغة، :ومن أهّم تلك العلوم
يسيي، الصرف، وعلوم البالغة، وعلما العروض والقوايف، ومن أبرز العلماء الـجزائريني الذين اهتّموا بالّدراسات اللغوية: عبد الرمحن الد

 صاحب  منظومة القهوة املرتشفة يف الزهرة املقتطفة ،  وقد خّلف علماء اللغة الـجزائريّـون مؤلّفات ال يستغين عنها طلب العلم. وإن
غري أّن تلك الـجهود لـم تنل بعد ما  .الثقايّف اجلزائريّ  كان كثري من تلك الـمؤلَـّفات الـمفيدة ما يزال يف حكم الّضائع من الرتاث

 ونشر.  تستحّقه من تعريف وتقييم، ومن حتقيق
 محن الديسي يف شرحه ملنظومة الشرباوي واهلدف املتوخى من هذ ااجلهد ر ومن هنا حاولنا تسليط الضوء على منهج عبد ال

 النحو؛ املنظومة؛ املنهج؛  النظم؛ الشرباوي؛ الديسيالكلمات  املفتاحية: 
Abstract:  
Our ancestors in Arabic took great care and were interested in studying it with great interest. Several 

linguistic sciences have emerged, as a result of that care and interest. Among the most important of these 

sciences: grammar, morphology, and eloquence, our ancestors took care of the Arabic language very 

carefully. Several linguistic sciences have emerged, as a result of that care and interest. The most important 

of these sciences: grammar, morphology, eloquence, . Among the most prominent Algerian scientists 

interested in linguistic studies were Abdel Rahman al-Dessay, the owner of the coffee system in the flower, 

and he succeeded the Algerian linguists Books that can not be dispensed with. Although many of these 

useful works are still in the lost judgment of the Algerian cultural heritage. However, those efforts have not 

yet received the definition, assessment, investigation and dissemination they deserve 

Keywords. Grammar; system; methodology; systems;chebrawi ;dissi 

 
   (1)الشرباوية:منهج املنظومة  -0
   (2)هـــي منظومـــة يف النحــو، أفـــاد طـــا النــاوم طلبـــة العلـــم، وقــد نظالمهـــا اســتجابة   ـــا  بعـــ  طــال  العلـــم عليـــه        

 تشمل قواعد يف العربية، رتَّبها على مخسة أبوا :  
    (3)ـ البـا  األول: يف الكــالم وما يتألف منه
  (4)ـ البـا  الثاين: يف ا عرا  اصطالحا 
   (5)ـ البـا  الثالث : يف مرفوعات األمساء 
    (6)ـ البـا  الرابع : فـي منصوبات األمساء
  (7)ـ البا  اخلامس يف جمرورات األمساء 

 تقع هذه املنظومة يف مخسني بيتا،من حبر البسيط.
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 القيمة العلمية للكتاب:   -9

من أهم مصنفات الدِّيسي النحوية، يف كونه شر  منت منظومة الشرباوي شرحا دقيقا مفصَّـال يف سهولة إن الكتا     
 ووضو ، وكل هذا لينتفع به طال  العلم ويدعِّّموا معارفهم أكثر، وللمتمرسني للتبصر واالستئناس.

رآنية واألحاديث النبوية، واألبيات الشعرية يُعدُّ كتا  املشر  الرَّاوي جامعا ملا حيمله من رصيد لغوي من النصوص الق   
هذا التالقح الثقايف بني املشرق واملغر  يكشف لنا عن فكر منهجي؛ إذ يتضح لنا أنَّ الشَّر  قد بلغ أهدافه اليت حددها 

د يتمم فوائدها، ويوضح مقاصدها لينتفع طا من ُعينِّال حبفظها من صغار أوال»الدِّيسي يف بداية الكتا  حيث قال:
وال شكَّ أنَّه وصف كتابه طذه األوصاف حىت يتفادى خطر التقليد، أو يكون ذلك مدحا لنفسه خرج   (8)«.املؤمنني

 «.املشر  الرَّاوي»خمرج التحدث بالنعمة والنصح لقارئ
التعامل مع  هذا الكتا  الَّذي ميتاز بطابعه األديب اللُّغوي متجنبا ومبتعدا جفاف املنطق يضعنا أمام أسلو  متميز يف

 القواعد النحوية.
 منهج الد ِّيسي يف الشرح:  - 3
إنَّ تقسيم عناصر املَّادة النَّحوية جاء مطابقا ملا رمسه املصنف فهو يتتبع ما جاء يف املنظومة بابا بابا، وبيتا بيتا،          

ات، وبيان بع  األوجه فقـد حاول أن يطوف بقارئه دون ملل، وال تطويل فكان له الفضل يف توضيح املصطلح
النحوية، والتمثيل ملا يستوجب ذلك، والفوائد اليت حييل عليها مىت دعاه إىل ذلك داعي ا حساس مبلل القارئ من 

 دسامة املادة املعروضة.  فجاء شرحه على النحو اآليت:  
دِّيسي ضمن خطبة ، وقد أشـار إىل ذلك ال«املشر  الرَّاوي يف شر  منظومة الشرباوي»عنوان الكتا : -ا

تعريف »طذا العنوان ا فناوي يف كتابه  وقد أورده  (9)«ومسيتــه باملشر  الرَّاوي يف شر  منظومة الشرباوي»الشر  فقال:
  (10)«اخللف برجال السلف

 ة الكتاب:  خط- 
بدأ الدِّيسي شرحه با مدلة، والتصلية، وبراعة االستهالل، وبيان الغرض مـن وضـعه هـذا الشـر  مرجعـا ذلـك إىل سـببني   

 مها:  
 أ ـ قيمة منظومة الشرباوي العلمية.      
    ـ عدم وصول شروحها إليه.      

 أما األهداف اليت رمسها فهي:  
 صد ليتم استيعا  حفظها.أ ـ أهداف تعليمية يف توضيح املقا      
   ـ انتشارها بني الناشئة على غراراأللفية واآلجرومية.      

أمــا بعـــد: فــلين تأملـــ  منظومــة العالَّمــة الشــرباوي الشــافعي يف بعــ  القواعــد النحويــة، أعجبتــين ســهولة »يقــول الدِّيســي: 
اســتترت إ إمـالء كلمــات تقييـدا عليهــا يــتمم  (11)حهامبانيهـا، وعذوبــة ألفاوهـا، وجزالـــة معانيهـا، وا يبلغنــا إىل اآلن شـر 

فوائدها، ويوضح مقاصـدها، لينتفـع طـا مـن عـين حبفظهـا مـن صـغارأوالد املـؤمنني وتكـون كاملقدمـة ل جروميـة الـيت مـ َّ إ 
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يـز الوهــــا ، أن بلخالص من مؤلفها مفتا  النحو للمتعلمني، وا امل يل على اقتحام هذه الغمرات هو قـوة رجاء يف العز 
  (12) ».ينتفع به من تلقـاه بالقبول من األصحا  ومسَّيته باملشر  الرَّاوي يف شر  منظومة الشرباوي

 تقسيم الكتاب:   -0  
 خطبة الكتاب:ا ـ 
 مستمدا من أسرار ذي»بني سبب تأليفه للمشر  الرَّاوي، مادحا شيته، وشيخ زاوية اهلامل حممد بن أيب القاسم يقول: 

  (13)«الوراثة الكاملة والربكات الفائضة الشاملة مشس الشريعة، وحبر ا قيقة حامل لواء أهل القاسم الشريف
 ب ـ املقدمة:  

شر  الدِّيسي البسملة وأعرطا، وبنيَّ أمهيتها يف بدايـة النصـوص ملـا يف ذلـك مـن خـري و بركـة، اقتـداء بـالقرآن وعمـال بقـول  
بسم إ الرمحن الرحيـم، ابتدأ رضي إ بالبسملة اقتداء بالكتا  » النيب$ ففي معرض حديثه عن البسملة يقول املصنف:

؛ أي ناقص،  (14)ه وسلم)كل أمرذي بال لـم يبدأ فيه ببسم إ الرمحن الرحيم فهو أقطع(العزيزوعمال بقوله  صلى إ علي
: الشـعرال يبـدأ بالبســملة، قلـُ : هنـى السـلف عـن ابتـداء الشـعر طـا حممـول عنـد العلمـاء علـى شـعر »قليل الربكة، فـلن قلـ ال

  .  (15)«أهم أفراد موضوع كل ذي بالغريالعلم، والوعظ واملد  النبوي أما ما ذكرفهو من ذوات البال بل من 
 ج ـ أبواب الكتاب  

 الباب األول: يف الكالم وما يتألف منه:   -0
القصــد واجلهـة، والقسـم، ويف االصــطال  »، وأمهيتـه فيقـول:  (17)، واضــعه  (16)عـرَّف فيـه علـم النَّحــو لغـة، واصـطالحا   

وهـذا حـّده وموضـوعه الكلمـات العربيـة مـن حيـث أنـه يبحـث فيـه  علم بأصول يعـرف طـا أقـوال أواخـر الكلـم إعرابـا، وبنـاء
عــن حركا ــا ا عرابيــة والبنائيــة وفائدتــه تســمى لرتــه: صــون اللِّّســان عــن اخلطــأ يف النطــق، واالســتعانة علــى فهــم كــالم إ، 

دنا علـي بـن أيب طالـب كـّرم وكالم رسوله، واضعه أبو األسود الدؤيل بكسر الـدَّال بـأمر ا مـام بـا  العلـم أمـري املـؤمنني سـي
إ وجهه وفضله على أنفع العلوم؛ إذ العلوم كلها حمتاجة إليه، فال يرغب فيهـا إالَّ مـن سـّفه نفسـه، ونسـبته أنَـّه مـن العلـوم 

مستشهدا ببي  للحافظ جالل الـدين  (18)األدبية واستمداده من الكتا  والسنة وكالم العر  الفصحاء وامسه علم النحو
   (19):السيوطي

ّقاال يعت .            ْرُء ُعينِّ    إْذ لالْيسال عِّْلٌم عالْنُه حال يـْرُمالا بِّهِّ اْلمال  النالْحُو خال
ـــار  الكـــالم عنـــد النــــحاة واللغـــويني، والفقهـــاء، وعلمـــاء التوحيـــد وبـــنيَّ أجـــزاءه وعالمـــات كـــل جـــزء، ويف   فقـــد عـــرَّف الشَّ

وا رف لغة، واصطالحا، وعالمات كـل جـزء حسـبما ذكرالنـاوم، ا ديث عن العالمات وقف عند تعريف االسم والفعل 
يا: حرف لنداء البعيد حقيقة، أوحكما، خذ؛ أي تناول مـن بعـ  قواعـده »ولغرض إيصال الفكرة إىل املتعلم جنده يقول:

  (20).«أي أصوله، وضوابطه
 يتضمن هذا البا  الكثري من التنبيهات منها:    

 قول: قواعده، ومنظومة، وحبر هذه املنظومة وأمهيتها. ـ يستهل هذا التنبيه بلعرا 
   (21)الباب الثاين يف اإلعراب اصطالحا:   -9

بنيَّ يف هذا البا  ا عرا  لغة، واصطالحا، وعالماته ضـاربا أمثلـة لكـل موضـوع مـن شـعر امـرئ القـيس والشـاطيب،       
ومعرفة العالمات من أهم أبوا  النَّحو بل العالمات هي »وآراء بع  علماء النحو كابن مالك، وابن آجروم. فهو يقول:
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،  وما مييز   (22)«أسُّ العربية وهلذا ذكرها العالَّمة ابن آجروم مرَّتني مفصلة مثَّ جمملة ألنَّه أدخُل يف الذهن وأنفع للمبتدئني
 وس املتعلمني.الدِّيسي هو ا كثار من إعرا  األمثلة إعرابا جممال وهدفــه تعميق القاعدة يف نف

 االستدراك على منظومة الشرباوي:  -ا  
اعلم أن املصنف ا يذكر األفعال يف هـذه القصـيدة فالقـ  »وختم هذا البا  باستدراك مسائل غفل عنها الناوم يقول: 

 كما تضمن هذا البا  الكثريمن التنبيهات منها:     ،  (23)« ا شارة إىل طرف يسري منها تتميما للفائدة
يشرتط يف إعـرا  األمسـاء اخلمسـة بـا روف أربعـة شـروط:ا فراد، والتنكـري، »شروط إعرا  األمساء اخلمسة فهو يقول:    

   (24)«وا ضافة وأن يكون لغري ياء املتكلم
 الباب الثـالث: يف مرفوعات األمساء  -3  

ألمســـاء فعرَّفـــه وبـــنيَّ ســـبب تقـــدميها علـــى بـــايب إّن هـــذا البـــا  هـــو أكـــرب أبـــوا  الكتـــا ، تنـــاول فيـــه املرفوعـــات مـــن ا      
وقـــّدم املرفوعـــات علـــى املنصـــوبات واملتفوضـــات؛ ألن املرفوعـــات عمـــد، ومعـــ  كوهنـــا »املنصـــوبات، واملتفوضـــات فقـــال:

عمــدا، ألنــه ال ميكــن خلــو كــالم مــن مرفــوع، وأعقبهــا باملنصــوبات ألهنــا فضــالت، وأّخــر ا ــرورات؛ ألن ا ــرور منصــو  
  (25)املنصو  حمال دون املنصو  لفظاحمال، و 

 تقدمي الفاعل على املفعول به:   -ا 
وبـدأها بالفاعـل مشـريا إىل علـة تقّدمــه عـن املبتـدأ ولكـون عاملــه لفظيـا، وعامـل املبتـدأ معنــوي والعامـل اللفظـي أقـوى مــن   

لها مأخوذة من كتب النحو كقطر الندى العامل املعنوي،  مّث قسَّم استتاره إىل جائز وواجب فكان كل مرّة يضر  أمثلة ك
وبـــل الصـــدى ومغـــين اللبيـــب، وشـــر  اآلجروميـــة، با ضـــافة إىل استشـــهاده بالشـــعر جنـــده يستشـــهد باآليـــات القرآنيـــة ففـــي 

ـْم أالنَـّا أالنزالْلنالــا عاللالْيـكال اْلكِّتالــا ال يـُتـْلالـى عاللالــيْ حديثـه عـن االســم املـؤول بالصــريح أورد قولـه تعــاىل:  ْم إِّنَّ يفِّ ذاللِـّكال لالرالمْحالــًة أالوالااْل يالْكفِّهِّ هِّ
ُنونال  والذِّْكرالى لِّقالْوٍم يـُْؤمِّ

(26) يًّا     (27)﴾.ويف حديثه عن ا روف املصدرية بقوله تعاىل:﴿مالا ُدْمُ  حال
 التزامه برتتيب املنظومة:  -ب  
يف منظومـــة الشـــرباوي وثـــ َّ بنائـــب الفاعـــل، فعـــرض ةلـــة مـــن األمثلـــة وقـــد التـــزم برتتيـــب املرفوعـــات حســـب ورودهـــا       

 (28)وعددها سبعة قال الشرباوي: 
َلى َعَلْيَك بَِّوْضعِّ لِّْلُعقُولِّ َجٍلي.     َعٌة َسَتْسَمُعها    تـُتـْ  َوالرَّْفُع َأْبوابُه َسبـْ

ـــمها حبســـب العمـــل، مّث إن    وبعـــد ذلـــك حبـــث يف النواســـخ، فعرَّفهـــا لغـــة، واصـــطالحا، وأنواعهـــا، بـــدأها باســـم كـــان وقسَّ
 وأخوا ا، وأقسامها، وشروط عملها.

 رأيه يف ترتيب ونَّ وأخوا ا:   
وع الثالـث مـن النواســخ إن النَّـ»أورد حديثـه علـى وجـود وـنَّ وأخوا ــا، واألجـدر أن تكـون يف بـا  املنصـوبات فقــال:      

وهو ونن  وأخوا ـا، إاـا ذكـر يف بـا  املرفوعـات لتتمـيم الكـالم علـى النواسـخ، وإالَّ فحقـه أن يـذكر يف املنصـوبات فـذكر 
وأهنـى البـا  برتتيـب التوابع.)النعـ ،  (29)« هنا استطرادا، وهو ذكرالشيء يف غـري حملـه ملناسـبة، وقـد علمـ  وجـه املناسـبة

 ف، والتوكيد(.والبدل، والعط
 الباب الرابع يف منصوبات األمساء:    -0  
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بعــد شـــرحه للمرفوعــات انتقـــل إىل شــر  املنصـــوبات، وهـــي ســبعة عشـــر، بــدأها بـــاملفعول املطلــق تعريفـــه، وأقســـامه،        
ل فيــه، تعريفــه، وأقســامه، مث املفعــو    (30)واملفعــول بــه، ونبَّــه إىل تقدميــه علــى الفاعــل واستشــهد بقولــه تعاىل:﴿إِّيَّــاكال ناـلْعبُــُد﴾

واملفعــــول معــــه، واملفعــــول لــــه ذاكــــرا شــــروطه، وســــادس املنصــــوبات ال النافيــــة للجــــنس وشــــروطها واملنــــادى وأدواتــــه وا ــــال، 
ْنـُه إِّالَّ  ـرِّبُواْ مِّ  وأقسامه، وتطرَّق إىل التمييـز، وأقسـامه، والفـرق بينـه وبـني ا ـال ويف حديثـه عـن االسـتثناء يـورد قولـه تعاىل﴿فالشال

   فاالستثناء يف هذه ا الة واجب النصب، ألنه من كالم تام موجب. (31)قاللِّياًل﴾
 الباب اخلامس يف خمفوضات األمساء:    -9
 تضمَّن هذا البا  شرحا دقيقا لألمساء ا رورة لغة، واصطالحا، وقسمها إىل ثالثة أقسام:    

 ـ اجلر با رف.
 ـ اجلر باملضاف.

 ـ اجلر بالتبعية. 
اســتعرض حــروف اجلــر علــى رــو مــا ذكــره ابــن آجــروم، قــد استشــهد بكثــري مــن النصــوص القرآنيــة كمــا يف حديثــه عــن  مث  

ــُكْم﴾  ــُحواْ بُِّرُؤوسِّ اْمسال حــرف اجلــر البــاء ومعانيهــا كقولــه تعاىل:﴿ال
ومعــ  البــاء يف اآليــة ا لصــاق كمــا استشــهد بــبع   (32)

،   وخيـتم حديثـه يف هـذا (33)«.أن األالْعمـااللال وواههـا»$حـديث النـيب  األحاديث ففي معرض  إبرازه  سـن املقـام يـورد لنـا
 البا  واهة بنّي فيها أقسام ا ضافة، فقال: ا ضافة على ثالثة أقسام:  

*  تـأيت علـى معـ )من( وضـابطها أن يكـون املضـاف إليـه مــن جـنس املضـاف  رـو: ثـو  خزُّوخـا  فضـة؛ أي ثــو       
 ة.من خّز، وخا  من فض

 *ـ أيت على مع  )يف( وضابطها أن يكون املضاف إليه ورفا للمضاف رو: مكر الليل؛ أي مكر يف الليل.     
  (34)« غالم زيد أي غالم لزيد وإ أعلم»ـ*  تأيت على مع ) الالم ( وهوال يصلح فيه من وال يف، رو:       

 اخلـامتة:  
وهـذا آخـر مـا يسـره إ مـن التقييـد »لـى النـيب صـلى إ عليـه وسـلم فهـو يقـول: تضمَّن  دعاء حبسن اخلتام والصـالة ع   

على هذه القصيدة الوجيزة املقيدة، جعلـه إ مـن األعمـال املقبولـة  واملسـاعي املشـكورة ا ميـدة، اللهـم أنفـع بـه مـن قـرأه، 
أعـوذ بـك مـن  ـن األلسـنة، و ـن القلــو ،  وعـين بـه مـن أوالد املـؤمنني  واجعلـه خالصـا لوجهـه الكـرد وال تــردده علـي أين

 (35) «ومن اجلهل، والطرد من بابك، وا رمان من في  نفحاتك والسقوط من عينك وخيبة املطلو 
 مصادره:  

كان الدِّيسي صاحب ثقافة لغوية كبرية، اعتمد على كبار العلماء الَّذين سبقوه وعلـى الكثـري مـن الكتـب النحويـة كألفيـة    
ابن مالك وقطر الندى وبل الصـدى البـن هشـام  كـان مطلعـا علـى دواويـن الشـعراء كـديوان امـرئ القـيس وديـوان ا ريـري، 

 مته العلمية وذلك ما نلمسه من حسن اختيار الشواهد.هذه الثقافة الواسعة واملتنوعة رفع  من قي
 منهجه:   -0
إنَّ مــا مييِّّــز الدِّيســي يف شــرحه للمنظومــة تقســيمه بعــ  املســائل الــيت يريــد الغــوص فيهــا فقــد كــان يقســم كــل عنصــر إىل   

أقسام فرعيـة، كتعريفـه للنحـو لغـة واصـطالحا وموضـوعه وواضـعه، وفضـله، كـذلك مـا كـان يضـعه مـن تنبيهـات، وفوائـد، إذ 
(، وكــذلك اعتمــاده علــى االحتمــاالت الــواردة يف 29وأربعــني خــوا ) (، واثنــني53بلــغ تعــداد ذلــك مخســة وثالثــني تنبيهــا)
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 -بكســـــر الـــــزاي -وزيـــــد بالوشـــــاة يلي(:)حيتمـــــل عنـــــدي أن يقرأ:وزيـــــد» شــــر  ألفـــــا، املنظومـــــة، كمـــــا جـــــاء يف قولـــــه عـــــن:
 «.امسا مرفوعا -بفتح الزاي وسكون الباء -والتقدير:)وزيد على ما تقدم(، وحيتمل أن يقرأ: وزيد

قته وإن كان  موافقة لبع  شرو  األلفية، واآلجرومية، واألزهرية فقد هيَّز الدِّيسي بوضع شـرو  لكـل األلفـا، وطري      
اهلامــة يف البيــ  شــرحا معجميــا، مث اصــطالحيا عنــد النحــاة، أو الفقهــاء، أواملتكلمــني. لــذلك فالكتــا  يكشــف عــن فكــر 

 وصيل املادة إىل الرَّاغبني يف معرفة أبوا  النحو.الدِّيسي وطريقته يف تعليمية النَّحو فقد كان هدفه ت
 املصطلح:   -9

 املصطلحات الكوفية.استتدم يف شرحه مصطلحات روية عديدة للبصريني كما استعمل يف بع  األحيان       
ا يســـم  اســـتعمل اخلفـــ ، واجلـــر، فـــاجلر عبـــارة البصـــريني، واخلفـــ  عبـــارة الكوفييــــن، ونائـــب الفاعـــل بـــدل املفعـــول الَّـــذي

( لانيــة وثالثــني 53فاعلــه، وأجــزاء الكــالم بــدل أقســام الكــالم إىل جانــب اســتتدامه املصــطلحات البالغيــة الــيت نــاهزت) 
 مصطلحا منها مثال:  

 «.أن الركب كمرجتل فقدم  الكاف ليدل الكالم على التشبيه من أول وهلة»التشبيه يف قوله:
هـي أن يـأيت املـتكلم يف آخـر  «.)واختم( و)حسن ختام( إشارة إىل براعة املقطع ويف قول الناوم» يقول: (36)براعة املطلع 

وهـــي مـــن ااســنات البديعيـــة، ويقابلهـــا براعــة املقطـــع يف االبتـــداء،   (37)كالمــه مبـــا يشـــعر باالنتهــاء، قطعـــا لتشـــوق الــنفس
رع األذن ويصــافح الــذهن، وحــىت يقبــل وتســمى براعــة االســتهالل.ولعلَّ الدِّيســي أراد التــأنق فيمــا يــورده مــن كالمــه،حىت يقــ

 السامع على الكالم فيعي ةيعه.
 ( مصطلحا منها:  92ومن املصطلحات الدينية فقد رب  عن ستة وعشرين)

 األشاعرة، وا ميان، والتفسري، والتوبة، والسنة، والشرع، والصالة، والفتوى فروض الكفاية وذلك يف:  
 (38)«املوت على ا ميان»ألهنا عند األشاعرة *ـ  إذ حبسن اخلتام تتحقق الّسعادة؛

ـ*  أنه من فروض الكفاية، من قام به سقط عن الغري، ألنه من أعظم آالت العلوم الشرعية الـيت هـي التفسـري، وا ـديث، 
 (39)والفقه.

 االستشـهاد:   - 3
    القرآن الكرمي:ـ  -ا

( موضعا وهذا ناتج عن ثقافته الدينية، واهتمامه بالقرآن 52بلغ  مواضع االستشهاد عند الدِّيسي روس  وثالثني)  
وكان يشري إىل األوجه اليت حتتملها بع  اآليات من الوجهة النحوية. قال يف ا ديث عن مثال شبه النفي يف االستثناء 

ُلوا إِّلالْيكال فالأالْسرِّ بِّأالْهلِّكال  قوله تعاىل:﴿ قاُلوا يا ُلوُط إِّنَّا ُرُسلُ  ٌد إِّالَّ اْمرالأالتالكال  بِّقِّْطٍع مِّنال  رالبِّّكال لالْن يالصِّ اللَّْيلِّ والال ياـلْلتالفِّْ  مِّْنُكْم أالحال
ُهُم الصُّْبُح أاللالْيسال الصُّْبحُ  إِّنَّهُ  يُبها ما أالصاباـلُهْم إِّنَّ مالْوعِّدال بدل  (41):قرئ بالنصب على االستثناء، وبالرفع  (40)﴾ بِّقالرِّيبٍ  ُمصِّ

 (42)من :أحد"املرفوع على الفاعلية 
بالينِّ آالدالمال قالْد أالنـْزالْلنالا عاللالْيُكْم  يالامن قوله تعاىل:﴿  (43)وقد يشري إشارة سريعة كما يف حديثه عن الرابط يف اجلملة اخلرب     

ْوآالتُِّكمْ   يف قراءة الرفع.  (44)نال﴾لالعاللَُّهْم يالذَّكَُّرو  والرِّيًشا واللِّبالاُس التـَّْقوالى ذاللِّكال خاليـٌْر ذاللِّكال مِّْن آاليالاتِّ اّللَِّّ  لِّبالاًسا يـُوالارِّي سال
   احلديـث النبوي الشريفـ    - 
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اتَّبـــع ســـلف النَّحـــاة الَّـــذين قلمـــا يستشـــهدون باألحاديـــث النبويـــة متـــذرعني بـــأن كثـــريا مـــن األحاديـــث رويـــ  بـــاملع   
 واألحاديث اليت ذكرها مخسة هاشيا مع منهجه يف شر  املفردات و دعم الفكرة منها:  

 (45)«األالْعماالُل بِّالنِّيِّّاتإااال »ـ 
 (45) «إااال أنا رالمْحالٌة ُمْهداةٌ »ـ 
 (46)«.كالالرَّاعِّي ياـلْرعالى حالْولال ا ِّمالى »ـ 
أُ فيه »ـ   (47)«ٌكلُّ أالْمٍر ذي باٍل ال يـُْبدال

 ـ الشعـر  -ج
( بيتــا  مبــا فيهــا األراجيــز التعليميــة فهــوال ينســب األبيــات إىل 32حفــل شــرحه بشــواهد شــعرية بلغــ  تســعة ومخســني) 

( كقولـه: )وليـٍل كمـوج  قائلها بل أحيانا يكتفي بشطرحيث موضع الشاهد ، كمـا يف حديثـه عـن حـروف اجلـر)وواوُر َّ
 (48)البحر( 

) . الشاهد يف قوله:)وليٍل( حيث جرَّاالسم)ليلِّ  بر َّ ااذوفة بعد الواو املعروفة بواو ُر َّ
 ( شاهداً من ألفية ابن مالك منه مثال يف حديثه عن التمييز:  02كما حفل كتابه بأربعة عشر)       

ذِّي اْلعالدالد   والاْلفالاعُِّل اْلمالْع ال كالطِّْب ناـلْفسا تفد«مِّنْ »والاْجُرْر بـ  ْئ ال غالرْي ال  (49)أن شِّ
 بتدأ وهو اجلزء الَّذي تتم به مع املبتدأ الفائدة: ويف حديثه عن خرب امل

ةِّ      كـ اخلالبـالُر اجْلُْزُء اُلُمتِّمال اْلفائِّدال
ُ باـلرُّ » (50)  « األاليالادِّي شــاالهِّدةُ »و« اّللَّ

 طريقة التمثيـل:   -0
وأشار إىل أمثلتها »ل:كان يهدف توضيح القاعدة النحوية، ويظهر اهتمامه من خالل تعليقه على أمثلة املنظومة يقو        

 ( اثنني وثالثني  مثاال.59فقد بلغ من األمثلة )« مرتب هلا على ترتيب اللف وهلل دره فقد أجاد
 أما طريقته يف التمثيل فقد اعتمد على عدة طرائق منها:  

 (51)ـ  ذكر القاعدة وميثل هلا مباشرة كما يف قوله عن روابط اخلرب: 
 الضمري رو: زيد قائم أبوه وهو واحد من األربعة: األول:

فللكســـرة ثالثـــة مواضـــيع: االســم املفـــرد املنصـــرف أي املنـــون، وةـــع التكســري املنصـــرف، وةـــع املؤنـــث الســـاا وال » وقولــه:
 (52)«.مررت بزيد ورجال  ومسلمات»رو: « يكون إال منصرفا

اج مثل هذا األسلو  يف شر  عناصر املَّادة بعد عرضنا ملنهج الدِّيسي نلمس بعضا من الدَّوافع اليت حدالت به النته  
النَّحوية، حبيث كان  خالية من العناوين إال عناوين األبوا ، ويبدو أن الدِّيسي ا تكن له ا رية يف تفريع املادة إىل 
ر أبوا  واختيار موضوعا ا األساسية فكان شرحه للمنظومة ضمن أهداف رآها مناسبة للمتعلم إذ كان أحيانا يستحض
ألفا، املنظومة، ويعتمد على االحتماالت الواردة يف الشر  وهي كلها ختدم املادة النحوية. والشر  وإْن كان خالصةال 

 الشيخ الفكرية، فألنه منهٌج ميسَّر يف تدريس النَّحو العريب اكتسبه بعد طول تدريس هلذه املادة.
 :حاالتاهلوامش واإل
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م( شر  اجلوهري على املنظومة الشرباوية، 0133هـ/0010م( فقيه مصري تويف:سنة )0231هـ/0120صاحبها عبد إ بن حممد بن عامر الشرباوي) (1)( 
 إمساعيل بن غنيم اجلوهري.

 بغداد،  .ط، حتقيق وتقدد،د/ موسى بناي العليلي،مطبعة العاين 0يضا  يف شر  املفصل، ابن حاجب النحوي، جينظر: ا (2) 
 0/92، وتوضيح املقاصد بشر  ألفية ابن مالك 0/01، وشر  ابن عقيل 0/3ينظر: شر  التسهيل،  (3) 
 .23ا عرا  يف اللُّغة:ا بانة والتحسني وا زالة، شر  قواعد ا عرا  للكافيجي ص، (4) 
 21-9/32ينظر: أوضح املسالك،   (5) 
 0/911ينظر: شر  التسهيل،   (6) 
 523-0/523ينظر: توضيح املقاصد واملسالك ،  (7) 
 5املشر  الرَّاوي: ص،   (8) 
 5، املشر  الرَّاوي، ص، 31، والدِّيسي، حياته وآثاره  وأدبه :ابن قينة ص2، ص:9/213ينظر: تعريف اخللف برجال السلف: (9) 
 9/213تعريف اخللف: (10) 
 لشرباوي: عبدالقادر ا اويمن شرَّاحها: الدرر النحوية على املنظومة ا (11) 
 0املشر  الرَّاوي، ص،(12) 
 9املشر  الرَّاوي يف منظومة الشرباوي، ص،  (13) 
 . 2/920رواة أبو داود يف: صحيح سنن املصطفى: أبو سليمان بن األشعث، دار الكتا  العريب، بريوت،  .ت: (14) 
 5املشر  الرَّاوي، ص،  (15) 
 . 0/52يعرف ابن جين النحو:"هو انتحاء مس  كالم العر "اخلصائص، تح، حممد علي النجار،  (16) 
ن ، تويف سود الدؤيل: واضع علم النحو بطلب من علي كرَّم إ وجهه ، ويل إمارة البصرة يف أيام علي  أول من نقط املصحف ووضع ا ركات والتنويأبو األ (17) 
  220. ص،155م، 0233هـ/0213، 9الشعراء ، ابن قتيبة ، حتق، مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط ، م(، ينظر: الشعر و 233هـ/22)
 9املشر  الرَّاوي: ص، (18) 
 هـ.0559الفريدة :جالل الدين السيوطي، مط ، القاهرة، الرتقي، مصر،  (19) 
 5املشر  الرَّاوي:ص،  (20) 
 23)عر (، وشر  قواعد ا عرا  للكافيجي ص، 9/13ة والتحسني وا زالة.  ينظر: اللسانا عرا  يف اللُّغة: ا بان (21) 
 1املشر  الرَّاوي : ص،  (22) 
 01املشر  الرَّاوي، ً ص،  (23) 
 3املرجع السابق، ص،  (24) 
 03املرجع السابق ص،  (25) 
 30سورة العنكبوت، اآلية  (26) 
 50سورة مرد، اآلية   (27) 
 مساءمن مرفوعات األ 02شرباوية ،البي ،املنظومة ال (28) 
 01املشر  الرَّاوي، ص،  (29) 
 3سورة الفاحتة، اآلية  (30) 
 922سورة البقرة، اآلية  (31) 
 .2سورة املائدة، اآلية  (32) 
عمل، فيما يرى الناس، عمل أهل الناروهو من أهل اجلنة، وإاا نص ا ديث: "إنَّ العبد ليعمل، فيما يرى الناس، يعمل أهل اجلنة، وأنه ملن أهل النار، وي ( (33) 

(. الرتمذي يف با  ما جاء أن األعمال باخلوا  2093يف با  األعمال باخلوا ، وما خياف منها، حديث ) 3/9530األعمال  وواهها" أخرجه البتاري:
 ( .9991حديث)

 93املشر  الرَّاوي،  (34) 
 93، املشر  الرَّاوي، ص (35) 
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وار الربيع يف أنواع قال أهل البيان: من البالغة حسن االبتداء ويسمى براعة املطلع، وهو أن يتأنق املتكلم يف أول كالمه، ويأيت بأعذ  األلفا،.  ينظر: أن (36) 

 34/1م. ص،0223هـ /0533، 0، ط0/52البديع، علي صدر الدين بن معصوم املدين،
تعمله الشعراء كثريا ويتفاخرون فيه ، وأما التتلص يف الكالم املنثور فال يكاد يظهر إالَّ بعد تأمل شديد.  يراجع: شر  ويسمى التتلص وهو مذهب يس (37) 

 .1/921م، 0231هـ/0211،  0هنج البالغة، ابن أيب ا ديد، حتق: حممد أبو الفضل ابراهيم، بريوت، ط
 90املشر  الراوي، ص،  (38) 
 90املصدر السابق، ص، (39) 
 30سورة هود،  (40) 
 .9/932ينظر:الكشاف عن حقائق التنزيل،الزخمشري،دار الكتا  العريب، بريوت، .ت، (41) 
إالامرأتالك(،قراءة النصب،على مع  :فاسر بأهلك إال امرأتك فقد هنى أن يسرى طا...وقرئ بالرفع : (…، قال الطربي012املشر  الراوي، ص،  (42) 

د إال امراُتك.خمتصر تفسري الطربي،املسمى:جامع البيان عن تأويل أي القرآن:الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، اختصار مبع :وال يلتف  منكم أح
 0/532م:0231ه/0213،  9وحتقيق:حممد علي الصابوين وصاحل امحد رضا ، مكتبة رحا  اجلزائر، ط

 22املشر  الراوي، ص،  (43) 
 92سورة األعراف،  (44) 
(، عن 0211( ومسلم يف صحيحه)3111و 32، وا ديث صحيح رواه حممد بن ا سن الشيباين، وأخرجه البتاري يف صحيحه)5الرَّاوي ص املشر  (45) 

 عبد إ بن مسلمة القعبين ، وحيي بن قرعة كالمها عن مالك.
.فعن أيب صاحل قال:  03ى إ عليه وسلم؟)املقدمة(، حديث ، با  كيف كان أول شان النيب صلَّ 0/90، أخرجه الدارمي يف سننه:2املشر  الرَّاوي ص (45) 

 كان النيب صلَّى إ عليه وسلم يناديهم"يا أيها أاا أنا رمحة مهداة".
بريوت،  .ت،  ، ا ديث أخرجه الشيتان، ينظر اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيتان: حممد فؤاد عبدالباقي، املكتبة العلمية،3املشر  الرَّاوي، ص،  (46) 
 (.0193، با  أخذ ا الل وترك الشبهات، حديث)9/035-032
، كتا  2/920، ا ديث رواه أبو داود يف: صحيح سنن املصطفى:أبو سليمان بن األشعث، دار الكتا  العريب،بريوت،  .ت، 2املصدر السابق ص،  (47) 

 : شر  سنن ابن ماجه:أبو ا سن ا نفي)السندي(، دار اجليل ، بريوت،  .ت.( وأخرجه ابن ماجه ضمن2321اآلدا ، با  اهلدى يف الكالم، حديث)
 ليْبتالليال 003املشر  الرَّاوي، ص (48) 

 ، والبي  من الطويل ومن معلقة امرئ القيس وهامه : وليلِّ كمالْوج البحر أرخى ُسدولالُه    عليَّ بِّأالْنواعِّ اهلمومِّ
 525، البي  59ألفية ابن مالك ص (49) 
 003، البي  01ألفية بن مالك ص (50) 
 22املشر  الرَّاوي: ص،  (51) 
 10املشر  الرَّاوي:  (52) 


