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 اْلَمْنظوماُت النَّْحويَُّة اْلُعمانيَُّة 
 َبْيَن المْنظوماِت النَّْحويَِّة الَعَربيَّة
 َتْأريٌخ َوَنْقدٌ 
 { } ِإلى ُعماَن بلدي َوالُعمانّييَن أهلي ، َتحيََّة َوداٍع ِإلى ِلقاءٍ 

 ُمَقدَِّمةٌ 
أستاذي  [ كأني بي تلميًذا بالصف الخامس االبتدائي ، ُأَعلُِّق عينيَّ بيدي  1] 

القدير محمد عثمان ، يحركها كفعل قادة الفرق الموسيقية ، وأذنيَّ بصوته ، يغني 
قوله الذي لم أكن أعرف أنه ال يتخرج في علم عروض الشعر العربي ، وأنه إنما 

 انتفع بخصائص الموسيقا ) الغناء ( :
َِلف   َفُع ِباْل   " َال ُمثَّنى ُير 
 ااء   " !َوُين َصُب َوُيَجرُّ ِبال يا

 مادًّا ألف " الياء " ، حتى َيَقرَّ لها َقراٌر ُيرضيه ! 
ثم يدعونا إلى مشاركته ؛ فيضج الفصل جدا ولهوا ، وانتظاما وانتثارا ، وطربا 

 وعبثا ، ولكنه يسكن إلى نقش ذلك في سويداء قلبه ! 
ال ريببببب لببببدي اأن ، فببببي أن أسببببتاذنا القببببدير فببببي ذلببببك ال مببببان الع يبببب  ، كببببان  

بببلنا بحركبببة ا يقببباع بحيببب  ح ريصبببا علبببى تثبيبببا ذلبببك البببباب النحبببوي فبببي عقولنبببا ، بَوص 
تنتقببل إلينبببا ، علببى الوجبببه نفسببه البببذي يكبببون فببي طرفبببي ع قببة االتصبببال الموسبببيقي أو 

 .   1ع قة االتصال الشعري 
ولكبن ال ريببب لببدي أيضبا ، فببي أنببه كبان طروبببا ، اسببتخفَّت ُه لنئبذ ، نشببوة أذهلتببه 

 أقبل يغني عبارته التعليمية . عما حوله ؛ ف
لقبببد اتصبببل فيبببه ينببببوع العلبببم بينببببوع الفبببن ، وكبببان معلمبببا خبيبببرا حفيبببا ؛ فانتبببدب 

 َيَمسُّنا ببعض ما َوَجد . 
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وعلى رغم سعي العالم والفنان الكبيرين كليهما ، إلى الحقيقة نفسها كثيرا ، لم 
 في كبيرا جميعا معا ، إالنصادف نحن العرب وال غيرنا ، من كان عالما كبيرا وفنانا 

الطويل ، ْلن اصطناع العلم واصطناع الفن ، حاالن  ال مان الطويل بعد ال مان
أحدهما ،  مختلفتان ، لكل منهما لبوس ينبغي أن يلبسه لها صاحبها ، ولن يلبس 

 ! 2حتى ينضو اأخر 
انا ولكننا ال نعدم أن نصادف نحن العرب وغيرنا ، من كان عالما أكبر منه فن

، أو فنانا أكبر منه عالما ؛ فنجده قد لبس لحاٍل ، لبوَسِي الحالين جميعا معا ؛ فم ج 
علمه الكبير بفنه، أو فنه الكبير بعلمه . ولم يكن عمل أستاذنا السابق ذكره ، إال 
م اجا من علم اشتغل به وفن ن ع إليه . وعلى رغم أنه لم يتخرج في علم العروض ، 

ليمّي " ، الذي أنتج ظاهرة  " َنظ ِم الُعلوِم ".ينتسب  إلى " الشّ   ع ِر التع 
أكبر علما منهم ذين هم [ لقد كان من لثار م ج علماِء العرب الشعراِء ، ال2]

نشأة نمط من الشعر ، تحتشد فيه  -فنا ، علم اللغة بفن الشعر منذ  مان اْلمويين 
لمتروكة في االستعمال أو مادة اللغة الصوتية والصرفية والمعجمية والنحوية ، ا

أعجَب العلماء الذين يجمعون اللغة ،  -الملتبسة ، وكأنها التَُّحُف في المعارض 
، وقدموا أصحابه ، حتى بلغ السيل ال بى ؛ فقدم  3واْلمراء الذين يجمعون الشعراء 

 عقبُة بن سلم اْلميُر العباسّي ، عقبة بن رؤبة بن العجاج ، على بشار بن برد ، الذي
ولبوسه ، ويأتيه  كان فنانا كبيرا شاعرا وعالما كبيرا لغويا ، يعرف لكل منهما موضعه 

َتَفَ  إلى أن غدا عليه   بأرجو ته :  العلماء إلى بيته ليأخذوا عنه ؛ فاح 
دِ  م   ِباهلِل َخبِّر  َكي َف ُكن َا َبع دي " ،    " يا َطَلَل ال َحيِّ ِبذاِا الصَّ

"         من لته ؛  ه الكبير بعلمه الكبير ، ليدله علىالتي تحرى فيها م ج فن
فخرج عن المجلس بخ ي ، ، فطرب عقبة بن سلم وأج ل صلته ، وقام عقبة بن رؤبة 

 .4إليه "  وهرب من تحا ليلته فلم يعد

ثم تأصل هذا النمط حتى صار مضمارا تعليميا منظوما ، يوا ي المضمار 
علِّمون من حفظ أبواب مادة اللغة المختلفة نفسها ، المنثور ، ويجري فيه العلماء الم
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 ، والشادين ، المبتدئين على ما يناسب مراتب المتعلمين الث ثة المشهورة :
 .5والمتخصصين ، ويسّهل عليهم حفظها وذكرها متى شاءوا 

ولقد انقطع بعض الباحثين ، الستقراء المنظوماا النحوية ، منذ القرن 
عه ، ولم يمن 6الثال  عشر ، على أنها حلقة من تاريخ النحو  الثاني ، إلى الهجري

مكان ؛ فكان في عمله إخ ل شديد بماضيها من ذلك طول  مان ، وال إط ق 
وحاضرها وبعيدها وقريبها ، وال سيما في عمان التي تيسر لي أن أطلع على طرف 

عمله وتأريخ من حياتها بها ؛ فرجوا أن أشاركه فيما صبا إليه ، بشيء من نقد 
 العمانياا ونقدها ، وال سيما أنه اتخذ دعوتنا إلى المشاركة ، ِعذرًة من التقصير . 

"        ولما لم يكن بد من تميي ه هو وحده من غيره في أثناء نقده ، نَسب ته 
 بالمنظومّي "  ، إلى المنظوماا التي درسها ، وجعلها في عنوان عمله . 

أوال ، للمنظوماا النحوية العربية ، وبتأريخ  ثم أقبلا أعرض بنقد عمله
العمانياا ونقدها ثانيا ، للمنظوماا النحوية العمانية ، وبما اصطفيته منها لخرا ، لما 

 ي يد العمل عمقا والقارئ نفعا .
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 اْلَمْنظوماُت النَّْحويَُّة اْلَعَربيَّةُ 
ع إليهم واعتمد [ لم يشر المنظوميُّ ، إلى قول بعض الباحثين الذين رج3] 
" موضوع ) المنظوماا النحوية : تاريخها وأهميتها العلمية ( ، محور لبح   عليهم :

بالسبق ،   ، الذي يشهد  7ما  لا أجمع خيوطه وأعمل فيه ، ولم أنته منه بعد " 
ن لم ينته من بحثه المذكور إلى اأن !  ويقتضي ا شارة ، وا 

ظومة " ، مصطلحا على مجموعة [ واستعمل المنظوميُّ ، كلمة " من4]
اْلبياا المنظومة في أبواب الصرف والنحو ، ال كلمة " قصيدة " ، وفيه مراعاة 

وال كلمة "  -9، على رغم استعمال القدماء لها  8لخروج المنظوماا عن شرط الشعر 
" ألفية " ،       أرجو ة " ، لخروجها كما سيأتي ، عن بحر الرج  أحيانا ، وال كلمة 

، وال كلماا " ميمية أو المية أو ... " ، لخروجها عن  11خروجها عن شرط العدد ل
 . 12النثر    وال كلمة " نحوية " ، لخروجها عن احتمال  - 11الروي الواحد

قد استعمله أبو الع ء المعري لمثل هذا  وال بأس بما استعمل ، وال سيما أن  
، على أن يذكر أنه  13ك م مو ون  التعميم ، في أثناء ضبطه ْلج اء قافية كل 

صار من اْلعراف العمانية ؛ فهذا  السالمي الحبر العماني الشهير ، يقول في 
بيا : " هذه منظومة في تفصيل  228أرجو ته الواقعة في ثمانية وعشرين ومئتي 

 . 14الجمل " 
[ وجانب المنظوميُّ جادَة الصواب في تخريجه لبعض المنظوماا ، في 5]

 العروض .علم 
 لقد جعل مثل هذا المقدار :

ُد هلِل الَّذي َتعالى  َلَص ال ِع ََّة َوال َج ال " ، " ال َحم  َتخ   َواس 
بيتا  -من منظومة الحريري " ملحة ا عراب " ، وهو مطلعها ، ومثله غيره 

، ومقتضى المش طوريَّة أن يكون بيتين ، كما قال  15من الرج  المشطور الم دوج 
 :  يكون مث ) كامل الرج  ( ، علبى أنها من كامله " في ألفية ابن مالك :  انالصب

      ( مالكِ  رَ ي  خَ  ي اهللَ ببّ رَ  دُ مَ ح  َأ   كِ مالِ  نُ اب   وَ هُ  دٌ مَّ بحَ مُ  قالَ ) 
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  : يكون مثً  ، وعلبى أنها من مشطوره )...( ا ا مصرعً ببيتً 
 .  16"  ببيتا ( اهلل خير مالك أحمد رببي ) ببيتًا، و( قال مبحمد هو ابن مالك ) 

وربما أراد المنظوميُّ بكلمة " المشطور ، كلمة " الُمَشطَّر " ، داللة على بناء 
 ْلصاب .   المنظومة على تنسيق شطري الرج  ، فالتبستا عليه  ، ولو قد ذكرها 

 وجعل منظومة الخليلي التي مطلعها :
َمد  َوَصلِّ َعلى النَّبيِّ َوَمن  َت  " ، " هلِل ذي ال ِع ِّ الَّذي َرَفَع ال ع    َفاح 

نفسه ،  ، وهي كاملية ظاهرة ) بمتفاعلن ( السالمة في هذا المطلع  17أرجو ة 
)مستفعلن( ، ولو   ثالثًا وخامًسا وسادًسا ، وكأنه تعجل فاكتفى باْلوليين اللتين على 

 .  18تأمل لذكر أن )مستفعلن( نفسها في الرج  ، كثيرة التغير 
 وجعل منظومة ابن معط التي مطلعها :

ِد الّنوِر )...( " َيقوُل راجي َربِِّه ال َغفوِر  يى ب ُن ُمع ٍط ب ِن َعب   َيح 
ِر )...(   َوَبع ُد َفال ِعل ُم َجليُل ال َقد ِر   َوفي َقليِلِه َنفاُد ال ُعم 

ٍق لي َعلى  واَن ِصد  َع َأِن اق َتَضو ا ِمّني َلهُ  َوذا َحدا ِإخ   م  َأن  َأج 
ِو  ِو )...( ُأر جوَ ًة َوجيَ ًة في النَّح   ِعدَُّتها َأل ٌف ِبَغي ِر َحش 

َجِ   ِر الرَّ ِدواٍج موَجِ  "  ال سيَّما َمش طوُر َبح   ِإذا ُبني َعلى ا  
، لخذا دون تصريح بقول الصبان  19من بحري الرج  والسريع جميعا معا  -

نما في بيان قول ابن مالك " فائق ة ألفية ابن معط " : " أي عالية في الشرف . وا 
فاقتها ْلنها من بحر واحد ، وألفية ابن معطي من بحرين ؛ فإن بعضها من السريع 

، وكأنه ال يجي  )  21وبعضها من الرج  ، وْلنها أكثر أحكاما من ألفية ابن  معطي " 
في أعاريض الرج  مستفعل  ( المقطوعة ، أو ) متفعل  ( المخبونة المقطوعة ، 

وضروبه ، مع ) مستفعلن ( السالمة ، و) مستعلن ( المطوية . وفي ذلك إهمال 
عجيب لقول ابن معط نفسه ، السابق الذي بين يديه  ، وقول بعض من عول عليهم 
من العروضيين : " اتفقوا على جوا  استعمال القطع مع التمام في ضرب اْلرجو ة 

 ى ال حاف ، لقول امرأة من جديس :المشطورة ، إجراء للعلة مجر 



 6 

 َأهبببَكذا ُيف َعببُل ِبال َعروسِ  ن  َجديِس بببال َأَحٌد َأَذلُّ مِ 
مي ُحبرُّ   َأه دى َوَقد  َأع طى َوسيَق ال َمه رُ  َيرضى ِبهذا يا َلَقو 
َر الرَّدى ِبَنف ِسِه  ُضُه َبح  ِسِه "  َلَخو  َخي ٌر ِمَن ان  ُيف َعَل ذا ِبِعر 

21   . 
ُه ونعًتا للمنظوماا في عنوان عمله 6] [ أراد المنظومّي بالنحو الذي جعله َهمَّ

، أحكام صياغة الكلم والجمل جميعا معا ، أي مفهومه القديم الواقع في ك م ابن 
، ثم في ك م بعض شراح ألفية ابن مالك 23، المستمر في ك م ابن عصفور  22جني 

له من منظوماا ، عناوين موضوعاتها وشيئا من ، ثم لم يتجاو  في نقد ما وقع  24
 أبياتها وشيئا من ترجماا أصحابها . 

ولئن كان ذكر في مقدمته ، أنه يولي ألفية ابن مالك " عناية خاصة ، لما 
لناظمها من حرص واضح على نظم علوم العربية والقراءاا في عدة قصائد وأراجي  " 

يء من أسباب وفرة شروحها ، وأفاض في ، لقد اكتفى بشيء من   تعريفها ، وش 25
 .  26تعديد ُشّراحها والتعليق بشيء من ترجماتهم 

لقد كان ينبغي له أال يضيع ما عكف عليه ، وال من عكف له ؛ فينقدها 
جميعا تبويبا وترتيبا ومحتوى ومستوى ، كما تنقد كتب النحو التعليمي ، ويصنفها 

بشيء من نقد الشعر الذي ن ع إليه  ، ويختصها 27على حسب ما يؤديه نقدها 
 أصحابها .  

ولكنبه لثبر السب مة ؛ فصبنفها بأعبداد أبياتهبا ، إلبى منظومباا غيبر ألفيببة ) دون 
اْللببف بيببا ( ، ومنظومبباا ألفيببة ) قرابببة اْللببف بيببا ( ، وكأنببه أمببن أثببر العببدد فببي 

لببو طلببب  تميي هببا ، مببن حيبب  تعلقببه باجتهبباد النبباظم فببي نظببم أكثببر مسببائل العلببم ، و
الناظم كثرة اْلبياا لوجدها فيما ال طائل وراءه ، ولو طلبب استقصباء المسبائل لجباءه 

 الطول عفوا . 
وعلى رغم ذلك وقع له في القسم اْلول بعض ما ينتمي إلى اأخر ، مثل 

، وجانبه الصواب في عد  28بيا  2111منظومة اليشكري التي َنيَّفا على ألفي 
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مثل ذكره لمنظومة الحريري ، على أنها خمسة وسبعون  أبياا بعض المنظوماا ،
 51، ولمنظومة الشبراوي ، على أنها خمسون  31، ب يادة بيا  29بيا  375وث ثمئة 

 . 32، بنقص ث ثة أبياا  31بيتا 
[ ذكر المنظوميُّ في عنوان عمله ، أن المنظوماا " حلقة من تاريخ النحو 7]

ن الهجري الثاني ، ثم  الا في القرن الهجري الثال  " ، وكأنها ظاهرة كانا في القر 
عشر ) مجال عمله ( ، على رغم طول مدة االثني عشر قرنا عن أن تسمى " حلقة " 

هب( ، بعد  مان من حدِّ منتهى 1341، وعلى رغم أنه َذَهَل عن منظومة البّناني  )ا
من أربعين سنة من ، وكأنه رجح أن يكون نظمها قبل أكثر  33بحثه ؛ فذكرها أخيرا 

 وفاته ! 
ولو قد اطلع على ما اطلعا عليه من مادة عمانية مستمرة إلى يومنا هذا ، 
لجعل المنظوماا " وجها " من تاريخ النحو . ولكن كيف ، وهي وجه كئيب ينبغي أن 

 يكسف !
المنثورة ؛   أثرا من المتون  لقد كانا المنظوماا لديه ، متوًنا منظومة ، أسوأ

ثر أقدر على " عرض القواعد وشرحها وتوضيحها ، من النظم وقيوده وضروراته إذ الن
نشأا لم ءمة مراتب المتعلمين النظاميين العاج ين عن مراجعة المصادر  -  34" 

َنا  ْلسلوب التلقين ، و ادا العلوم بشدة إيجا ها غموضا ، واضطرا الكبيرة ؛ فَمكَّ 
شرحها ، ثم أخنى عليها الدهر بعد ذهاب  أصحابها أو ت مذتهم أو خلفهم ، إلى

 . 35أصحابها ؛ فذمها ابن خلدون بالفساد وا خ ل 
ولقد ينبغي أوال أن نمي  في ذم ابن خلدون ، بين المتون إذ تلقى على 
المبتدئين ، وبينها إذ تلقى على المتخصصين ؛ فهو " إنما كان يعني أنها قد تكون 

لقبولها ، فيصعب فهمها عليهم ،  يستعدوا بعدُ  غير م ئمة للمبتدئين الذين لم
 . 36فينصرفون من أول اْلمر عن العلم الذي هم في حاجة إليه " 

ثم ينبغي ثانيا أن يراعي صدورها عن ن وع العاِلم الفني ، الذي يعوقه استي ء 
علمه وتعليمه عليه ، عن أن يسلك إلى تلبيته مسالكه المعروفة عند الفنانين 



 8 

فيتأمل " ما يدل على براعة المصنف وتمكنه من علمه وقدرته  -ن لفنهم المنقطعي
 . 37على الصياغة المنظومة " 

ِكم المنظوميُّ ضب َط ترتيب المنظوماا التاريخيِّ 8] بوفاة ناظمها ،  [ لم ُيح 
؛ فترك بعضها يتقدم على بعض أو يتأخر ، كما في تقدم  38الذي نص على اتباعه 

،  39هب( 569هب(، على منظومة ابن الدهان )ا599يمني )امنظومة الحيدرة ال
 .  41هب( 1172هب( ، على منظومة ابن الجمال )ا1191ومنظومة الشبراوي )ا

[ استثنى المنظوميُّ من المنظوماا ) المتون المنظومة ( الجديرة بنظر 9]
على بحثه ، ما كان تلخيصا لغيره من المتون ) المنثورة ( ، من حي  كان محموال 

 .   41عمل أصحاب هذه المتون ، غير خالص ْلصحاب المنظوماا أنفسهم 
وفص    وال ريب في حصافة حصره لمادة بحثه ، فيما خلص للناظم أص  

؛ إذ هو أجدر بأن يدله على منهج مثل هذا النوع من المتون وأسلوبه ، غير أنه لم 
دكي " ، وما هي إال نظم يقف عند ما اشترط على نفسه ؛ فنظر في " منظومة الرو 

، وفي "منظومة ابن الوردي " ، وما هي إال نظم للمحة أبي  42لكافية ابن الحاجب 
، وفي " منظومة ابن اللبان " ، وفيها كثير من فوائد تسهيل ابن مالك ومقرب  43حيان 

، وفي " منظومة السيوطي " ، وهي تلخيص ْللفية ابن مالك مع  44ابن عصفور 
 !  45د  يادة فوائ
على [ لم يعثر المنظوميُّ على رغم ال مان الطويل والمكان المطلق ، إال 11]

خمسين منظومة   فقط ؛ فاعتذر بقوله في مقطع مقدمته : " هذا جهدي أقدمه للقارئ 
ا حاطة بالمنظوماا  -على الرغم من المتابعة والسعي إلى التقصي  -، وال أ عم 

حياء هذا   يوفق غيري في متابعة ما شرعا  النحوية إحاطة تامة ، ولمل أن فيه ، وا 
 . 46الجانب الهام من الترا  النحوي " 

وعلى رغم أنها غيض من فيض يحتاج استيعابه إلى طائفة من الباحثين ، 
ِولها ، وأعلق عليها ؛ عسى أن  استحسنا أن  أرتبها كلها فيما يلي ، وأضبطها ، وُأَجد 

 أوفق إلى ا ضافة إليها :
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 وفاته الناظم م
عدة 
 منظومته

اْلمثلة 
 منها

 موضوعها المذكور تخريجها

 الخليل بن أحمد  1
 الفراهيدي

175 293 5 
 عمودية  كاملية 
 بائية مضمومة

 النحو 
 ) أبواب كثيرة (

2 
 علي بن حم ة 

 الكسائي
189 - 3 

 عمودية رملية 
 عينية ساكنة

 النحو  ) فضله (

3 
 أحمد بن منصور 

 اليشكري
371 

أكثر من 
 ألفين

 مشطرة أرجو ة 3
 النحو والصرف 
 ) أبواب كثيرة (

5 
 محمود بن حم ة 

ماني  الَكر 
515 - 2 

 عمودية وافرية 
 عينية مضمومة

 الصرف 
 ) موانع الصرف (

4 
 القاسم بن محمد 

 النحو والصرف مشطرة أرجو ة 5 375 516 الحريري

6 
 أحمد بن عبد الع ي  

 الشنتمري
 نحوال - - - 553

7 
 سعيد بن المبارك 

 ابن الدهان
 طويلية 1 36 569

 النحو 
 ) عويص ا عراب (

8 
 علي بن المبارك 

 ابن ال اهدة
594 - 2 

 عمودية طويلية 
 بائية مضمومة

 النحو 
 ) عويص ا عراب (

9 

علي بن سليمان 
 اليمني 
 الحيدرة

599 8 2 
 عمودية طويلية 
 رائية مكسورة

 الصرف 
 ( ) جموع التكسير

11 
 الحسين بن أحمد 

 ابن َخي ران
 النحو أرجو ة 1 - 611

11 
 سالم بن أحمد 

 المنتَجب التميمي
 النحو أرجو ة - - 611

12 
يحيى بن عبد 

 النحو والصرف  أرجو ة 15 1121 628 المعطي
 ) أبواب كثيرة (

13 
 يوسف بن إسماعيل 
 ابن الشواء الحلبي

 كاملية 1 - 635
 الصرف 
 ) اْلفعال (

14 
 عثمان بن عمر 

 ابن الحاجب
 النحو - - - 646

15 
  657ناظم سنة 
 مجهول

- 131 2 
 عمودية وافرية 
 كافية مفتوحة

 الصرف 

16 
 محمد بن عبد اهلل 
 672 ابن مالك الطائي

 - قصائد وأراجي  - -

17 
قرابة ث ثة 

 النحو والصرف  أرجو ة - لالف
 ) أبواب كثيرة (

 أرجو ةمشطرة  9 1112 18
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 2 217 684 حا م القرطاجني 19
 عمودية بسيطية 
 ميمية مفتوحة

 النحو

21 
 محمد بن أحمد 

 - - - 719 ابن اللّبان
 النحو والصرف 
 ) كثير من فوائد 
 التسهيل والمقرب (

21 
 محمد بن مصطفى 

 الدَّو ركي
713 - - - 

 النحو والصرف 
 ) نظم كافية ابن الحاجب (

22 
 محمد بن الحسن

 الخليلي
 النحو كاملية 1 - 735

23 
 أحمد عبد القادر 

 749 ابن مكتوم
 طويلية - 28

 النحو  
 ) مواضع حذف 
 ( العائد على الموصول

 عمودية طويلية  2 14 24
 رائية مفتوحة

 النحو 
 )مواضع االبتداء بالنكرة (

25 
 الحسن بن قاسم 

 المرادي
749 - - - 

 النحو 
 ) معاني الحروف (

26 
 عمر بن المظفر 

 ابن الوردي
 مشطرة أرجو ة 3 151 749

 الصرف والنحو 
 ) نظم لمحة أبي حيان (

27 
 محمد بن عيسى 

 الصرف  - - - 761 السكسكي

28 
 يوسف بن محمد 

 عمودية بسيطية  3 162 776 السُّرََّمري
 النحو المية مفتوحة

29 
 محمد بن محمد 
 ة عمودية طويلي 2 71 778 ابن الِمجرادي

 المية مفتوحة

 النحو 
) نظم الجمل وتلخيص 

 قواعدها (

31 
 عبد الرحيم بن علي 

 النحو - - - 779 ا سنائي

31 
 أحمد بن منصور 

 النحو المية - - 819 اُْلشموني

32 
عبد الع ي  بن عبد 

 - - قرابة ألف 881 الع ي  الِمك ناسي
  النحو

 ) أبواب كثيرة (

33 
 ج ل الدين 

 مشطرة أرجو ة 7 قرابة ألف 911 السيوطي

 الصرف والنحو
)تلخيص ألفية ابن مالك 

 و يادة ، 
 وفي الخط(

34 
  ين الدين بن علي 

 النحو - - - 966 العاملي
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35 
 أحمد بن أبي بكر 

 النحو - - - 1117 النسفي

36 
 أبو السعود بن علي 

 النحو  - - - 1133 القسط ني
 ) مسوغاا االبتداء بالنكرة (

37 
محمد بن صالح 

 الغّ ي
 الصرف والنحو  أرجو ة 1 قرابة ألف 1135

 ) أبواب كثيرة (

38 

عبد الرحمن بن 
 عيسى 
شدي  الُمر 

 الصرف  أرجو ة - 511 1137

 علي بن عبد الواحد  39
 - - - 1157 السِِّجل ماسي

 النحو
 الصرف 41

41 
 علي بن محمد 

 لنحو الصرف وا - - قرابة ألف 1166 اُْلجهوري
 ) أبواب كثيرة (

42 
 علي بن أبي بكر 

 النحو  - - - 1172 ابن الجّمال
 ) مسوغاا االبتداء بالنكرة (

43 
 محمد بن سعيد 

 النحو - - - 1191 الّسوسي

44 
 عبد اهلل بن محمد 

 عمودية بسيطية  2 51 1191 الشبراوي
 المية مكسورة

 النحو 
 ) قواعد العربية (

45 
 أحمد بن علي 

 النحو ) الحال ( - - - 1197 سُّن دوبيال

46 

خلف بن عبد 
 المطلب 

الحوير ي ) من أبناء 
 القرن الحادي عشر(

 الصرف أرجو ة - - -

47 
 عبد الرحيم بن محمد 

 النحو  - - - 1123 الطُّواقي
 ) مسوغاا االبتداء بالنكرة (

48 
حسن بن محمد 

 النحو  طويلية 1 57 1251 العطار
 راب () قواعد ا ع

49 

يوسف بن عبد 
 القادر 
ناوي  الِبر 

 )من علماء القرن 
 الثال  عشر(

 النحو - - - -
 ) قواعد ا عراب (

51 
أحمد بن محمد 

 الصرف أرجو ة - - 1341 البّناني
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[ على رغم تعديد كثير من الناثرين لمتونهم المنثورة ، اكتفى أغلب 11]
وابن مكتوم ، والسجلماسي ؛ فلكل منهم   الناظمين بمنظومة واحدة ، إال ابن مالك ،

 منظومتان أو أكثر .
أما أولهم فقد خص بابا من علم الصرف ، بمنظومته المشهورة " المية 

، التي طوى المنظومي ذكرها في تضاعيف قوله : " نظم ابن مالك   47اْلفعال " 
لخ صة صاحب الخ صة اْللفية ، قصائد وأراجي  عدة ، نكتفي بالوقوف عند ) ا

وكانا جديرة بالذكر فيما سماه المنظوماا الغير اْللفية  - 48اْللفية ( ْلنها أشهرها " 
. ثم صنع في أبواب كثيرة من علمي النحو والصرف ، منظومة طويلة في ث ثة 

 لالف بيا ، ثم منظومة مختصرة منها إلى ثلثها . 
غير الذي في  وأما ابن مكتوم ففي كل من منظومتيه  باب من علم النحو

 اْلخرى . 
 وأما السجلماسي فمنظومته اْلولى في علم الصرف والثانية في علم النحو . 

وبفهم تلك الدواعي يظل صحيحا اكتفاء الناظم دون الناثر ، بمتن واحد ، 
 أو ال يحب أن يجد ما يقوله .، ، بحي  ال يجد  هُ عَ س  ، وُ  وكأنه يستفرغ فيه عادةً 

ا المنظوماُا والقروَن ، خلا منها القرون اْلول [ وعلى حين تكاثر 12]
والثال  والخامس ، واختّلا مسيرتها بالقلة الظاهرة في القرنين التاسع والعاشر . أما 
خلو القرون اْلولى فمن ع ماا النشأة وأحوال الِجدَّة ، وأما قلة حظ القرنين التاسع 

 والعاشر ، فمما يحتاج إلى مراجعة .
ذا أغضي13] نا للمنظوميِّ عن إغفاله االستشهاد ببعض أبياا المنظوماا  [ وا 

لم نغض له عن  - 51، ومنظومة الدوركي  49الغائبة ، من مثل منظومة الشنتمري 
، مهما تكن  52، والمرادي  51فعله ذلك بالشاهدة ، من مثل منظومة ابن الحاجب 

فه شططا ، فض  عن معرفتنا بها ؛ فهو مما يعين المتلقي على تصورها ، ولن يكل
 أنه عمل أصيل في التأريخ العربي للعلوم من قديم إلى حدي  . 
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[ ولقد منعتني مشكلة الفقرة السابقة ، من تخريج بعض المنظوماا في 14]
علم العروض ، أو من إتمام تخريجها ، ولكنني استطعا أن أقف على هاتين 

 السمتين العروضيتين التاليتين :
( ، ووليه  6 ×على المنظوماا بحر الرج  ) مستفعلن اْلولى : أنه غلب 

 ( .  4 ×بحر الطويل ) فعولن مفاعيلن 
ألفيته ،   أما غلبة الرج  فمشهورة مفهومة مما سبق أن أوردته البن معط في 

نما وضع للحداء ، والحداء  ومن بيان اْلخفش أن العرب : " يستعملونه كثيرا ، وا 
، الدال على أصالة غلبة الرج   53عمل أو سوق إبل "  غناؤهم وك مهم إذا كانوا في

 على العرب ، حتى ليكادون يتكلمون به في بعض مواقفهم اليومية . 
ولكن ابن معط ذكر في تفسير اختياره للرج  ، أنه ييسر للحافظ الحفظ ، 

 فقال :
 ال َفه مِ َوف ُق الذَّكيِّ َوال َبعيِد   " ِلِعل ِمِهم  ِبَأنَّ ِحف َظ النَّظ بِم 

َجِ   ِر الرَّ ِدواٍج موَجِ  "   ال سيَّما َمش طوُر َبح   . 54ِإذا ُبني َعلى ا  
والظاهر المعروف في ذلك أنه ييسر للناظم النظم ، بما يتيح من وجوه 

 . 55ال حاف والعلة 
، في  56أما تلوُّ الطويل ، فلغلبته على الشعر القديم المستمرة  مانا طوي  

 ج  السابقة ؛ فكأن الناظم يطاول به الشعراء ، ويدعي فيهم . إبان غلبة الر 
اْلخرى : أنه غلب على القافية التعديد ، الذي يفهم من داللة " مشطرة " ؛ 
فالتشطير بناء عروض القصيدة على تنسيق اْلشطر اثنين اثنين ، أو ث ثة ث ثة ، 

ئفها مؤتلفة الداخل ومختلفة  أو أربعة أربعة ، أو أكثر ، بحي  تتوالى فيها قوافي طوا
 .57ويلمح من داللة " أرجو ة " ؛ ف  نعرفها في المنظوماا إال مشطرة   -الخارج 

ولقد كان الم دوج ) ذو اْلشطر المنسقة اثنين اثنين ( أول وجوه ذلك التعديد 
حدوثا ، بإقدام الوليد بن ي يد الخليفة اْلموي عليه ، حين أخرج منه خطبته للجمعة ، 

 مسته  :
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ِد  ُد هلِل َوليِّ ال َحم  ِرِه َوال َجه ببدِ   " ال َحم  َمُدُه في ُيس   َأح 
َتعيُن  ِب َأس   َوه َو الَّذي َلي َس َلُه َقريُن " ، َوه َو الَّذي في ال َكر 

ثم أقدم عليه بشار وبشر بن المعتمر وأبان ال حقي وأبو العتاهية وابن الجهم 
ذكروا أن بشارا عب  بما فعل ، لقد جد به غيره " اختيارا  وابن المعت  وغيرهم ، ولئن

لباب من الشعر يتسع لمعاني الخطبة ، على ما بها من قيود لو اجتمعا إلى قيود 
الشعر المنظوم على أصول القصيدة لوقف ذلك حائ  بينها وبين القيام لما جعلا فيه 

ريب في أنه جانب لخر من . وليسا أبواب علم النحو ببعيدة من الخطب ؛ ف   58" 
تيسير الناظم على نفسه ، وال سيما أن هذا الم دوج نفسه ، هو ما شطرا به أراجي  

 . المنظوماا
[ وغلبا على موضوعاا المنظوماا أبواب النحو الخالص ، ثم أبواب 15]

هما معا ، ثم أبواب الصرف الخالص ؛ فدل ذلك على أن الغالب يالنحو والصرف كل
َنَع للمبتدئين ؛ فإنه لما كانا أبواب علم على المنظو  ماا النحوية العربية ، أن ُتص 

الصرف عند علمائنا القدماء أدق بحثا ، وعند المتعلمين أثقل وطأة ، درجوا على 
تأخيرها عن أبواب علم النحو ، على رغم علمهم ببداهة تقدمها عليها ، قال ابن 

ف على غيره من علوم العربية ؛ إذ هو عصفور : " كان ينبغي أن يتقدم علم التصري
معرفة ذواا الكلم في أنفسها من غير تركيب ، ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن  
يتركب ، ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب ، إال 
ل أنه أخر للطفه ودقته ؛ فجعل ما قدم عليه من ذكر العوامل توطئة له ، حتى ال يص

 . 59إليه الطالب ، إال وهو قد تدرب ، وارتاض للقياس " 
ذا نحينا الموضوعاا المجهولة ، غلبا على المنظوماا موضوعاُا 16] [ وا 

 الباب الواحد، ثم موضوعاا اْلبواب الكثيرة ، ثم موضوعاا اْلبواب القليلة . 
دليل وعلى رغم ما يمكن علَم المجهول من قلب التفاسير ، أرى فيما سبق ، 

صدور مثل هذه المنظوماا عن الن عة الفنية التي ذكرتها فيما سبق ؛ فعندئذ يتناول 
  العالم اللغوي الباب ، كما يتناول الفنان الشاعر الغرض .
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 المْنظوماُت النَّْحويَُّة اْلُعمانيَّةُ 
تصديقا العتذار الباح  عما يحتمل عمله أن يكون وقع فيه من التقصير عن 

 -وتلبية لدعوته سائر الباحثين إلى ا شراف به عليها ، إيمانا بأهميتها الغاية ، 
أعرض فيما يلي لما تيسر لي العثور عليه من منظوماا نحوية عمانية  ، وال سيما 

 ما ضمته غرفة عمان بمكتبة جامعة السلطان قابوس .
هي المنظومة : هب( 175[ منظومة الخليل بن أحمد الفراهيدي )ا 17] 

انية الوحيدة التي انتبه إلى وجودها المنظومّي ، في خ ل استقرائه للمنظوماا العم
م ، بدراسة الدكتور 1995العربية ، بحصوله على نشرة  دار الكتب المصرية سنة 

الخليل  أحمد عفيفي وتحقيقه ، الُمَمرََّضِة النِّس بة من عنوانها ، هكذا : " المنسوبة إلى 
 . " 

َحَة 2111الترا  القومي والثقافة العمانية ، سنة وقد نشرتها و ارة  م ، ُمَصحَّ
النسبة إليه ، وكأنما اطمأنا إلى قول الدكتور عفيفي نفسه ، في أثناء دراسته : " إذا 
كان هذا الكشف جديدا بالنسبة لي ، قد جاء من قبيل المصادفة ، فإن بعض العلماء 

سبتها إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ، العمانيين كانوا على معرفة بهذه المنظومة ون
بل يمتلك بعضهم نسخا أو على اْلقل نسخة منها ، كما نجد ذلك في بعض المكتباا 

 . 61الخاصة العمانية " 
، في ث ثة وتسعين  64، مضمومة  63، بائية   62، كاملية  61وهي عمودية 

عها بين يدي مقدمة بيا ، صنعها في أبواب كثيرة من علم النحو ، مطل 293ومئتي 
 بيتا ُجِعَلا  في تسهيل النحو ، قوله : 28من ثمانية وعشرين 

لى َوَأف َضبَبُل ما اب َتَدأ ُا َوَأو َجبُ  ُد ِلّله ال َحميِد ِبَمنِِّه َأو   " الَحم 
واَنُه َوِبِه َأصبببيُر ِإلى النَّجاِة َوَأق ُرُب "  ًدا َيكوُن ُمَبلِّغي ِرض  َحم 

65  . 
 لملحق بباب عمل اسم الفاعل :ومقطعها ا

ُر السَّبيِل ُعيوُنُه ال َتن ُضبُ  ٌر َلي َس ُيد َرُك َقع ُرُه َوع  ُو َبح   " النَّح 
َربُ  ُمور َوَأذ  ُد أب َلُغ في اْل  َا في لذيِِّه َفال َقص   َفاق ِصد  ِإذا ما ُعم 
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َا  َتغ ِن َأن َا بَبع ِضِه َعن  َبع ِضِه َوُصِن الَّذي ُعلِّم   . 66ال َيَتَشذَُّب " َواس 
وقد اجتهد محققها في دراستها وا قناع بها والمجالدة عنها ، وساجل فيها 

 .67بعض الباحثين على صفحاا مجلة ن وى العمانية الشهيرة 
هب( : هي مشطرة 1287[ منظومة سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي )ا 18]

د التصريف " ، صنعها في بيا ، اسمها " مقالي 1111أرجو ة  ، في قرابة ألف 
أبواب كثيرة من علم الصرف ، وشرحها في ث ثة أج اء ، مطلعها بين يدي مقدمة في 

 قوله :  بيان الداعي والغاية والرضا بالتوفيق إليها ، 
ُد هلل ُمَصبببرِِّف اللُّغى  واِنِه ُمَبلِّغا  " ال َحم  ًدا ِإلى ِرض   َحم 

ليًما َأ ِدُف الصَّ َة َتس  َعلى النَّبيِّ َخي ِر ناِطٍق ِبَفم  "  َتم  َوُأر 
68 . 

قوله  ومقطعها بعقب خاتمة في إخ ص الجهد فيها هلل بغية رضاه وفضله ، 
: 

بب ِة َوالسَّ ِم  َمُل الصَّ َنامِ  " َوَأك   َعلى َرسوِل اهلِل ِلْل 
ِبِه َوَمن  َت  بببَ َولِلِه َوص  . 69ال " َسبيَلُهم  ِمن  َغي ِر َأن  ُيَبدِّ  ح 

، ويضع  71وقد درسها لندوة " قراءاا في فكر الخليلي " ، بعض الباحثين 
اأن في دراستها وتحقيقها رسالته المكملة للماجستير ، أحد ط ب الدراساا العليا 

 بقسم اللغة العربية من كلية اأداب والعلوم االجتماعية بجامعة السلطان قابوس . 
: هي مشطرة أرجو ة  هب(1332ميد السالمي )اعبد اهلل بن ح[ منظومة 19]

بيا ، اسمها " بلوغ اْلمل في المفرداا والجمل "  228، في ثمانية وعشرين ومئتي 
هب( : " ا عراب عن قواعد 761، صنعها في أبواب كتاب ابن هشام اْلنصاري )ا

ا عراب " ، وشرحها في كتاب متوسط ، مطلعها بين يدي مقدمة في حقيقة العمل 
 وقيمته ، قوله :

ِل ال ُجَمل   ُد هلِل ُمَفصِّ ََمل   " الَحم  ًدا ِبِه َأناُل َأش َرَف اْل   َحم 
ََبدي  ِد "  ثُمَّ الصَّ ُة َوالسَّ ُم اْل  َطفى ُمَحمَّ  .  71َعلى النَّبيِّ ال ُمص 

 ومقطعها بعقب خاتمة في االعتذار عن تقصير العمل اْلول ، قوله :
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َملي " ثُمَّ الصَّ ُة وَ  َك  ُسببلِ  السَّ ُم اْل   َعلى َنبيٍّ خاَتٍم ِللرُّ
ِبِه َوَمن  َوفى  َطفى "  َولِلِه َوَصبببح   . 72ِبما ِبِه َأتى النَّبيُّ ال ُمص 

 . 73وقد درسها لندوة " قراءاا في فكر السالمي " ، بعض الباحثين 
هب( ، وسعيد بن خلف 1391محمد بن حمد ال املي )ا[ منظومة 21]

خروصي )أطال اهلل بقاءه( : هي عمودية بسيطية  المية مفتوحة ، في ستة وستين ال
بيا منها ، في أبواب  283بيا ، صنع ال املي ث ثة وثمانين ومئتي  466وأربعمئة 

 نحوية كثيرة ، مطلعها بين يدي مقدمة في بيان الغاية ، قوله :
َب واَب َوالسُُّب   ًدا ِلَمن  َفَتَح اْل  َوُه ِمن  قاَدٍة ُنَب لِ  " َحم   َمن  َنحا َنح 
ليِم ِمن ُه َعلى  كاُهُم َعَم  " ثُمَّ الصَّ ُة َمَع التَّس  قى ال َورى َشَرًفا َأ   َأر 

74  . 
 ولخرها في مسألة حذف عامل المصدر وجوبا ، قوله :

 . 75"  " َتقوُل ُسب حاَن َرّبي ال َشريَك َلُه َمعاَذ َرّبَي َأن  َأب غي ِبِه َبَدال
صنع الخروصي بأمر السيد محمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي ، ث ثة ثم 

بيا منها ، في أبواب قليلة من علم النحو ، وث ثة أبواب من علم  183وثمانين ومئة 
 الصرف ، أولها بين يدي تخلصه من نظم سلفه إلى نظمه ، قوله :

 ِمل ُه يا َلي َتُه ِمن  َنظ ِمِه َكُم ُيك   " ِإلى ُهنا َتمَّ َنظ ُم الّ اِملّي َوَلم  
ِو ِإل ماًما ِبِه َأِهب ِْلَنَُّه أوِتَي الشِّع َر الرَّصيَن َكما  .   76  " بَأَلمَّ ِبالنَّح 

 ومقطعها بعقب االعتذار عما في محاولة التكملة من تقصير ، قوله :
َي كِ  ِش ما َسَجَعا  َب ِبُل اْل   في َأغ صاِنها َجَذال " هذا َوَصّلى ِإلُه ال َعر 

ُسبب  لى ِبِه الرُّ ٍد َخَتَم ال َمو   َعلى ال َحبيِب َرسوِل اهلِل َسيِِّدنا ُمَحمَّ
َت باِع ما ُتِلَيا   لياُا ِذك ٍر ِبها ِجب ريُل َقد  َنَ ال "  ِب َواْل  ح  ِل َوالصَّ  . 77َواأ 
  ثم ال علم لي بأنها درسا ، أو احتفي بها على النحو السابق .

: هي عمودية حميد بن عبد اهلل الجامعي )أطال اهلل بقاءه( [  منظومة 21]
بيا ،  1447بسيطية ميمية مضمومة ، في قرابة سبعة وأربعين وأربعمئة وألف 
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صنعها في أبواب كثيرة من علمي النحو والصرف ، وشرحها في ج أين  ، مطلعها 
 بين يدي مقدمة في ال هو بالمنظومة ، قوله :

ُد َأن َا ال ُمل ِهُم ال َحَكمُ " نَ   وي َلَك ال َحم  تَِنُم َنح  ِوَك َرّبي ِمن َك َأغ  وي ِلَنح   ح 
َتَكموا "   تاِر َأف َصِح َمن  ِبالّضاِد َقد  َنَطقوا هلِل َواح   . 78ثُمَّ الصَّ ُة َعلى ال ُمخ 
 ومقطعها بعقب خاتمة من باب الدعاء بالعمل الصالح ، قوله : 
َعل    واُن َوالنَِّعمُ  " َواج   َحياتي ِلما ُير ضيَك ماِضَيًة َحّتى ُيَختََّم لي الرِّض 
تَِنُم "   ِوَك َرّبي ِمن َك َأغ  وي ِلَنح  ِل خاِتَمًة َنح  َطفى َواأ   . 79َوَصلِّ ِلل ُمص 
 . 81وقد درسها لندوة " قراءاا تحليلية لشعر أبي سرور " ، بعض الباحثين  
د بن سعود المالكي )أطال اهلل بقاءه( : هي [  منظومة محمد بن حم22]

بيا ، يصنعها في  251مشطرة أرجو ة ، َصَدَر ج ؤها اْلول في خمسين ومئتي 
تلخيص أبواب ألفية ابن مالك في علمي النحو والصرف، وشرحها ، مطلعها بين يدي 

 مقدمة في بيان الغاية ، قوله :
ُد هلِل ال َعليِم الّداِئِم   واِحِد ال ُمب دي ال ُمعيِد ال عاِلِم َال    " ال َحم 
َمنا  بَطفى َأن َقَذنا "  ِبال َعق ِل َواللِّساِن َقد  َكرَّ  . 81َوِبالنَّبّي ال ُمص 

ولخرها في عقب الدرس الخمسين ، الذي كان مسألة " حكم ال إذا عطف 
 على اسمها وتكررا " ، قوله :

ِبُق َمع  َرف ِع اّلذي  ُو ال ُغ َم ِلل َبذيَيل   " َوَفت ح ما َيس   َحُق َنح 
ُو ال   . 82ماٌء َوال َطعاَم في هذي ال َف  "   َوال َأٌخ َوَعك ُس هذا َنح 

 ثم ال علم لي بأنها درسا ، أو احتفى بها على النحو السابق . 
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وعلى رغم أن هذه الطائفة من المنظوماا النحوية العمانية كذلك ، غيض 
ِولها ، وأعلق عليها ،  من فيض ، أستحسن أن أرتبها فيما يلي ، وأضبطها ، وُأَجد 

 إغراء با ضافة إليها :
عشر قرنا التي مرا بين الفراهيدي [ إنها لفجوة مريبة ، تلك اْلحد 23]

والخليلي ، خالية من المنظوماا العمانية ، وال سيما أن الخليلي يخرج علينا بألفيته 
على غير سابقة مثلها وال الحقة يعرفها جدول  اب كثيرة من علم الصرف ،في أبو 

أن نعرفها ؛  ، عرفها هو من قبل83المنظوماا النحوية العربية ، ِلُيَعّد مي ة له ال تنكر 
 فقال في مقدمته :

عِ   " َوَقد  َتَكفََّلا  ِبِه َأل فيَّه   ضببها َأن حبِلَجم   يَّه  بباَءُه َمر 
ِلها َمي موَنًة ُمباَرَكه   َتج  ِن ِمن  ُمشاَرَكه  "  َفاس   .  84َلي َس َلها في ال ُحس 

ا نكبا وال ريب في خفاء كثير من منظوماا هذه المدة الطويلة علينا ، وربم
 . 85فجأة   فيما نكب من الترا  العماني ؛ فلم يكن لمثل منظومة الخليلي أن تكون 

[ ولم يعرف جدول المنظوماا العربية ، اشتراك ناظمين في منظومة 24]
واحدة ، وعرفه جدول المنظوماا العمانية في منظومة ال املي والخروصي العمانيين . 

 م الناظم وفاته عدة منظومته تخريجها موضوعها المذكور
 النحو 

 ) أبواب كثيرة (
 ملية عمودية  كا

 بائية مضمومة
293 175 

 الخليل بن أحمد 
 1 الفراهيدي

 الصرف 
 سعيد بن خلفان  1287 قرابة ألف مشطرة أرجو ة ) أبواب كثيرة (

 2 ابن أحمد الخليلي

 النحو
) نظم ا عراب عن 

 قواعد 
 ا عراب البن هشام (

 1332 228 مشطرة أرجو ة
 عبد اهلل بن حميد 

 3 السالمي

 النحو والصرف 
 ) أبواب كثيرة (

 عمودية بسيطية 
 466 المية مفتوحة

1391 
 محمد بن حمد 
 ابن سالم ال املي

4 
- 

 سعيد بن خلف 
 ابن محمد الخروصي

 النحو والصرف 
 ) أبواب كثيرة (

 عمودية بسيطية 
 ميمية مضمومة

 - 1447قرابة 
 حميد بن عبد اهلل 

 الجامعي
5 

 النحو
 ) ج ء من تلخيص 

 مالك(ألفية ابن 
 - 251 مشطرة أرجو ة

 محمد بن حمد 
 ابن سعود المالكي

6 
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د جليل مطاع ، وطّي الموا أولهما من قبل أن ولعل ما أتاح ذلك صدوره عن أمر سي
 يشاركه لخرهما . 

نما ا شكال فيما لنظم أبواب العلم ، من َأ فنية ُفروديَّة ، تمنعه أن يتأتى  ةٍ ذَ خ  وا 
 باالشتراك .
وال يستحيل أن  -[ ولن يخفى ما في حياة أولئك الث ثة الناظمين بيننا 25]

من داللة على بقاء المنظوماا وجها   - 86ية يشبههم غيرهم في سائر الب د العرب
من حياتهم بعلم النحو ، تدحض مقالة المنظومي السابقة ، التي جعلتها أثرا سيئا 
غابرا من عهود الضعف والتخلف ، وكأن لم تنشأ في  مان سطوع شمس الحضارة 

 العربية ا س مية على العالم .
ى الفن ، الذي يكون في بعض ذلك إلى داللتها على الن وع الطبيعي إل   
 العلماء . 
[ ولقد شرح الخليلي والسالمي والجامعي والمالكي كل منهم منظومته ، 26]

فإذا اعتذر لمنظومة الفراهيدي ، تقدُمها على تأصل أعراف النظم والشرح ، ولمنظومة 
ى تبين لنا ميل الناظم العماني إل -ال املي والخروصي ، عدُم خلوصها لناظم واحد 

 أن يشرح منظومته . 
وليس أعجب من شرح السالمي لمطالع منظومته بعقب نظمه لكثير منها 

ضافته إليهما ،  فَ لَّ ما َأ صغيًرا ، أولَ  ، ثم رجوعه إلى النظم والشرح كليهما كبيًرا ، وا 
َ َمة الّصَغر ، قائ  : " ليكون ذلك على عج ي دلي  ، وليعلم المبتدئ أن  ثم إبقائه قر 

م إنما ينمو قلي  قلي  ، وليستبين الفرق بين درجتي المبتدئ والمنتهي ، والكل العل
 .    88؛ فدل على تحقيقه  87بفضل اهلل يبتدئ وينتهي " 

وال ريب في حصافة رأي الناظم الشارح لمنظومته ؛ فهو أعلم بما أظهره فيها 
ما سبق من اتخاذ  . وعلى رغم 89أو أخفاه ، وبما يوافق غايته منها أو يخالفها 

، انتبه غيره   91المنظومّي شرح الناظم لمنظومته ، دلي  على عج ها عما أراده بها 
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عنه ، بين   إلى ما في شرح الماتن لمتنه ، من داللة على تميي ه في مراتب المتلقين 
 . 91مرتبة متلقي المتن ومرتبة متلقي الشرح 

حر الرج  ، كما غلب على غيرها [ ولقد غلب على المنظوماا العمانية ب27] 
 ، ولكن وليه فيها بحر البسيط ، على حين وليه في غيرها بحر الطويل . 

وفي ذلك داللة على صيرورة بحر الرج  من أعراف المنظوماا ، بما انبسط 
ْللفية ابن مالك في قلوب المتلقين وعقولهم ، وال سيما العمانيون ، من القبول . وليس 

 . 92مالكي اأن على تلخيصها بمثلها أدل من عكوف ال
وعلى رغم قرب البسيط من الطويل في الشعر العربي القديم على وجه العموم 

 ، ال أخلي تُلوَّه للرج  هنا ، من أثر المية ابن مالك نفسه ، التي مطلعها قوله : 93
واِنهِ  ًدا ُيَبلُِّغ ِمن  ِرض  ُد هلِل ال َأب غي ِبِه َبَدال َحم  ََم  " ال َحم   اْل 

ِبِه ال ُفَض  "   .94ثُمَّ الصَّ ُة َعلى َخي ِر ال َورى َوَعلى ساداِتنا لِلِه َوَصح 
 ومقطعها قوله :

َتِم  َمِتِه ِست ًرا َجميً  َعلى  ال َّاّلِا ُمش  َأُل اهلَل ِمن  َأث واِب َرح   " َوَأس 
تَب ِشًرا لمِ   . 95 ًنا ال باِسًرا َوِج  "َوَأن  ُيَيسَِّر لي َسع ًيا َأكبوُن ِبِه ُمس 

فلقد كانا مما يحفظونه من متون ، وشرحها للشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
 الذي هو أحد كبار علماء ا باضية ، شائع فيهم .

[ وليس يمتنع أن يكون انصراف الخليلي إلى نظم أبواب كثيرة من علم 28]
كثيرة من علم النحو ، الصرف ، لتكملة منظومة الفراهيدي التي اختصا بأبواب 

حرًصا من الخالف على عمل السالف ، أو لتكملة منظومتي ابن مالك الذي لم 
يستوف بألفيته وال الميته الشائعتين في العمانيين ، أبواب علم الصرف ، وال سيما أن 

 نذكر ما سبق من تمسكهم بمنظومتي الخليل وابن مالك .         
ُوا ابَن مالٍك نفسه فيما نظم  أما غيُر الخليلي من الناظمين العمانيين ، فقد َتَقرَّ

من أبواب  علمي النحو والصرف ، على ما رأوه مناسبا لمن قصدوهم بنظمهم .  وال 
ينتقض هذا الرأي بما سبق من نظم السالمي والمالكي كليهما ْلبواب من علم النحو 
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ي ل المالكي في سبيله إلى فقط ؛ فإنما تعلق السالمي صغيرا بكتاب ابن هشام ، ثم لم 
  . 96تلخيص أبواب ألفية ابن مالك 

[ وعلى رغم اخت ف النظم والنثر ، لم يخرج ناظمو أبواب علم النحو 29]
والصرف ، فيما سلكوه من مسالك تعليمها ، على ما انتهجه ناثروها ؛ ف  يستطيع 

ُم أبوابها من أولها إلى ناقُد أعماِلهم إال أن يصنفها على حسب محاورها التي تَن َتظِ 
كمالها ، والمتعلم على  لخرها ، تضمُّها وتضبطها ؛ فتعين المعلم على تنسيقها وا 

وال َمث َنِوّيَة لمنظومة الخليلي الخالصة ْلبواب علم الصرف ؛  - 97استيعابها وتذكرها 
توارد ، كثيٌر جدًّا من مظاهر ال 98هب( 646فبين أبوابها وأبواب شافية ابن الحاجب )ا

َنَع كثيٌر من المنظوماا على ما سبق بيانه ، في أبواب المتون  - ِف دلي  أن ُيص  ول َيك 
 المنثورة .
[ إنه إذا كان النحو رفع أواخر بعض الكلماا أو نصبها أو جرها أو 31]

 ج مها ، كما قال الناظم العماني اْلول :
ُو َرف ٌع في ال َك ِم َوَبع ُضُه َخف ٌض ،  ، 99َوَبع ٌض في التََّكلُِّم ُين َصُب "  " النَّح 

أو الَمع مول أو الُعن ُصر ؛ ومن  لم تخرج هذه المحاور  ، عن أن تكون العاِملَ 
ثم لم تخرج أنماط متون النحو التعليمي المنثورة والمنظومة جميعا معا ، عن هذه 

 الث ثة :
 الَنَمُط العاِمليُّ :  -أواًل 

َرُد أبوابه على حس ، كما في  111ب الرافع والناصب والجار والجا م وَمس 
 . 111منظومة الفراهيدي ، وهو ما لم يذكره دارسها على أهميته في بيان منهجها 

 النََّمُط الَمع موليُّ : -ثانًيا 
َرُد أبوابه على حسب المرفوع والمنصوب والمجرور والمج وم  ، كما  112وَمس 

 جامعي ، والمالكي .في منظوماا ال املي والخروصي ، وال
 النََّمط الُعن ُصريُّ : -ثالثا 
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َرُد أبوابه على حسب عنصر الكلمة التي يعتورها الرفع والنصب والجر  وَمس 
والج م ، اسما وفع  وحرفا ، كما في أنموذج ال مخشري ومفصله ، وكافية ابن 

 . ، وليس في شيٍء من المنظوماا العمانية 113الحاجب ، ووافي البلخي 
وال ريب في أنها محاور منطقية متضابطة ، ولكن تضابطها ال يمنع بعضها  

 ، كما فيما ربما الح لنا َبع ُد .  114من أن يشتمل على َطَرٍف من بعض 
ثم لغاياا ُأَخَر خرجا أعمال على أنماط تلك المحاور المنطقية إلى أنماط 

ب ابن هشام " ا عراب أخرى ، كما في منظومة السالمي التي صنعها في أبواب كتا
؛  115عن قواعد ا عراب " ؛ فإن الرجل كان َوضَعُه في أبواب تلتبس على المع رب 

، وعلى مثل ذلك  116فتعلق به السالمي يافعا ، كما يتعلق ُشداة علم النحو عامة 
 جرا كثير من المنظوماا غير العمانية ، كما يتضح من الجدول .

ط اْلنماط وشياع المنظوماا ، كان كتاب ومن قبل تحديد الحدود وتنمي
سيبويه  الذي استحق بما حوى من أمشاج تفكير المعلم اْلول ، أن يكون مجتمع 

 . 117اْلنماط ثم مفترقها إلى ما اختص به بعده  كل منها 
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 الّزاِمليِّ َواْلَخروصيِّ َمْنظوَمُة 
 الخمسة :[ لقد اجتمعا للمنظومة العمانية الرابعة ، هذه الخصال 31] 

اْلولى : االش تراك فيها ؛ ف  ريب في تعلق الظن بمواطن االتفاق بين 
 ناظَمي ها ومواطن االخت ف .

الثانية : َحداثتها ؛ فمن تأملها أوشك أن يقف على فرق ما بين الخالف 
 والسالف .

الثالثة : َعروضها ؛ فقد خرجا ببسيطيَّتها ووحدة قافيتها ، على ما صار من 
 المنظوماا النحوية .أعراف 

الرابعة : َعدم شرح أّي من ناظَمي ها لها ؛ فإن الناظم الشارح ، ربما راعى في 
 نظم صياغة باب ، أنه يعالجه بشرحه .

  الخامسة : عدم دراستها ؛ ففي إنجا ها إضافة عمانية واضحة .

َل فيها النَّظُر ، فض  عما في دراستها من  يادة تن بيه على فاستحقا أن ُيَفصَّ
 هذه المنظوماا النحوية العمانية الُمه َملة ، و يادة بيان لهذا الوجه من تاريخ النحو .

[ كتاب " الَبَركة في شرح القصيدة النحوية المشتركة . النظم للشيخ 32]
الع مة محمد بن حمد بن سالم ال املي والشيخ سعيد بن خلف بن محمد الخروصي . 

بن سليمان بن سيف الفارسي " ، كما كتب على وجه  الشارح الشيخ سيف بن محمد
م ، ومنشوراا مكتب 1999هب=1421غ فه ، من مطبوعاا مطبعة الفيحاء ، لسنة 

مستشار ج لة السلطان في الشؤون الدينية والتاريخية . كتاب محتاج لعدم توسيع 
ن القطع صفحة ، م 216تداوله ، إلى العرض قبل النقد ، بين دفتيه سا عشرة ومئتا 

في الصفحة الواحدة الثقيل ،  18سمبلفيد أربيك ، حجمه الثامن عشر العادي ، خطها 
 منها عشرون سطرا ، وفي السطر الواحد عشر كلماا أو إحدى عشرة . 

، بقلم  6.5تَصدََّر الكتاَب َتق ديٌم فيه ترجمٌة لل املي في سا صفحاا ونصف 
ترجمٌة للفارسي في صفحتين ونصف  الشيخ القاضي ناصر بن راشد المنذري ، ثم

، بقلم عبد اهلل بن راشد بن سلطان بن راشد المحروقي السناوي ، وال ترجمَة فيه  2.5
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للخروصي الناظم اأخر ، على َجدارته بها واستحقاقه لها ، ولو كان الكتاب من عمل 
شخص واحد ما فاتته ، ولكنه من عمل ستة أشخاص : ناظمين ، وشارح ، 

 ن ، وناشر ! ومترجمي
صفحة ، ثم شرُح المتن مشتمً   31ثم متُن المنظومة في إحدى وث ثين 

صفحة  ، ينبغي أن ُيطرح منها مقدار صفحاا المتن  151عليه في خمسين ومئة 
صفحة  ، أي للصفحة الكاملة  119المعاد ؛ ف  يخلص للشرح غير تسع عشرة ومئة 

ا فقط من الشرح  ، وهو مقدار قليل صفحا 4من المتن بالمتوسط ، مقدار أربع 
 . والمتخصصين  بين المبتدئين  يوحي بتوسط مرتبة من ُصنع له من المتعلمين ،

وربما شمل  -ولقد انفرد كتاب البركة ، من سائر شروح المنظوماا العمانية 
بتقديم متن المنظومة على شرحها ؛ فأما سواه فإما أخره إلى ما  -التعميم    غيرها 

ها بعد  الشرح ، كما صنع الجامعي ، وقريب منه إيراد دارس منظومة الفراهيدي َنصَّ
ما اجت أ باشتمال الشرح عليه ، كما فعل 118بعقب عمله ، وهي عادة المحققين  ، وا 

وغيرهم ممن اطلعا على عمله من الشراح  -الخليلي والسالمي والمالكي العمانيون 
شر ال الشارح . ولكنه عمل َحَسٌن بتيسيره مما يدل على أنه من عمل النا -مثلهم 

ن وليها مشتم  عليها ،  المنظومة وحدها لمن أرادها ، وجعلها فهرًسا فنيا لشرحها وا 
 على أن ُترقم ، وهو ما لم يصنعه الناشر .

، وال شيء فيه  4.5ثم فه ِرُس موضوعاا الكتاب في أربع صفحاا ونصف 
 أقسام الشرح .غير عناوين ترجمتي التقديم والمتن و 

ال خاتمة َتش في َغليَله ، إال ما كان من و  وليس للكتاب من مقدمة ُتَمّني القارئَ 
ال ما كان من أبياا الخروصي في  أبياا ال املي في بيان غايته من عمله ، وا 
االعتذار عن التقصير عن شأو ال املي ، فأما الشارح نفسه فليس له إال ما يشبه 

 !       119ذكر فراغه من عمله في سبعة وعشرين يوما خواتم نساخ الكتب من 
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َلَح للحافِظ  من ثم يظل الكتاب على رغم َحداثته وطباعته جميعا ، َمت ًنا َأص 
منه للباح  ، حتى ُيَحقق تحقيقا علميا يتيح االنتفاع به ، وال سيما أنه ُمَلوٌَّح بُصنوف 

 ! 111من اْلخطاء الكثيرة ، ال بقاء معها لنص 
يحفظ   [ وتنبيها على خطر تلك اْلخطاء وال سيما بمتن المنظومة الذي 33]

 ، أعرض فيما يلي ، لطرف من أخطائه التي ننسبها عادة إلى الطابع !
َدُه : -أوال   أخطاء تفِسُد ال َعروَض َوح 

 الحذُف : - 1  
وفيه ينقص الطابع لتسليم اللغة ، بعض ما أكمله الناظم لتسليم 

 : 158نحو ما في هذا البيا  العروض ، على
 ؛ 111ِمن  َك ِمِهُم َأي ًضا َوَمع  ذِلُكم  َفال َجرَّ َقد  َعِم  "  ُخذوهُ " َوَغي َر ذي 

 = ) فخذو أن تضاف الفاء ال ائدة الجائ ة :فحق )فاعلن( اْلولى 
 ، وحذفها الذي ظنه يوّفي اللغة حقها ، يكسر الو ن . 112(  فعلن

 ا ضاَفُة :  -2 
وفيه يكمل الطابع لتسليم اللغة ، بعض ما نقصه الناظم لتسليم 

 : 39العروض ، على نحو ما في هذا البيا 
َب ِإن   ِلِه النَّص  ٍد َلن  َكَلن  َيِص  "  جاءَ " َوَأو  َذن  َكي  الِم َكي  الِم َجح  َبع َد َأن  َواِ 

 ؛ 113
ذن(  أن فحق )مستفعلن( الثانية أن تحذف هم ة )جاء( : ) جا بعد  وا 

ثباتها الذي يوّفي حق اللغة ، يكسر الو ن . 114، وهو من أيسر الضرائر  ، وا 
  

َدها : -ثانيا   أخطاء ُتف ِسُد اللَُّغَة َوح 
 ا بدال :– 1  

وفيه يختار الطابع والعروض ُمسلٌَّم ، ما ينبغي أن يختار غيره لتسليم 
 : 37اللغة ، على نحو ما في هذا البيا 

واَن طاِغَيٌة ِإاّل َرَما  هاِشٌم في َعي ِنِه " َوَلم  يَ   ؛ 115"  ُنُبالُقم  ِمن  َبني َمر 
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، فإن حرك وأتبع لتسليم العروض وهو من  116فهي )النَّب ل( السهام 
، فتح الباء ؛ فكانا )النََّب (، وال أثر في العروض 117أيسر     الضرائر

  بدالها الذي يفسد اللغة.
 الَحذ ُف :  - 2

وفيه يحذف الطابع والعروض ُمسلَّم ، ما ينبغي إضافته لتسليم اللغة 
 : 159، على نحو ما في هذا البيا 

باِحِه ُسِؤال " َخْيرِ " َوجاَء ) َفُشُهم  َقد  قاَلها حيَن َعن  ِإص  ِر الّراِء َأخ  ( ِبَكس 
 ؛ 118

( شذوذا  فهي )َخي ٍر( بتنوين ، على الجر بجار محذوف غير )ُربَّ
هلل "     والحمدُ  فيما روي عن رؤبة بن العجاج ال اْلخفش ، في قوله : " خيرٍ 

، وال أثر في العروض لحذفه  119؟ "  ، جوابا لمن قال له : " كيف أصبحاَ 
، ْلن هذه الذي ي يد من الشذوذ عن اللغة . وفي رسم )سؤال( خطأ ظاهر 

 الهم ة المكسورة أقوى من الضمة التي قبلها . 
ضاَفُة :  – 3   ا  

وفيه يضيف الطابع والعروض ُمسلَّم ، ما ينبغي حذفه ، على نحو ما 
 : 8في هذا البيا 
ْسمُ " وَ  َف َجرٍّ َوما ِلل َجرِّ َقد  َقِب  "  اْلِْ ما َيق َبُل التَّن ويَن َأل  َوِنًدا َوَحر 

 ؛ 121
م( من السين والميم والواو ، وهم ة الوصل في أولها ال  فهي )اس 

، وال أثر في العروض  ضافتها التي  121القطع ، عوض عن حذف واوها 
 تفسد اللغة .

 أخطاء تُفسد الَعروض واللَغة ِكَلي ِهما : -ثالثا 
 الَحذُف :  -1

وفيه يحذف الطابع من مادة اللغة ، ما يفسدها ويفسد العروض ، 
 : 33ى نحو ما في هذا البيا عل

بَرنَّ َسعيًدا ِبالَّذي َجِه  "  ُلَكن  ُسب َل الرَّشاِد ِبِه َواخ   ؛ 122" َكَهذَِّبن  َواس 
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( من إخبار سعيد ، ال من التحلي بالخبرة ، وبهذا الخطأ  ِبَرنَّ فهي )َأخ 
 نفسه ينكسر الو ن .

 ا ضافة :    - 2
العروض   ، ما يضيرها ويضير وفيه يضيف الطابع إلى مادة اللغة 

 :  68، كما في هذا البيا 
ِل ال َجَ موا  ُلَك أن ِمن  َقب  َمُه َقِب  "  أوًل " ِإن  َصحَّ َجع   ؛ 123َف  َوال ِكسائي َج  

فهي )َأو  ال( أداتا العطف فالنفي ، ال صيغة التفضيل ، وبهذا الخطأ 
ن لم يفسد  -هم ة )أن( قبله نفسه ينكسر الو ن ، ثم ال معنى له ، وال لفتح  وا 

في صدر  البيا ؛ فإنه في مسألة ج م المضارع في  -فتحها العروض 
( الشرطية على )ال( الناهية كما في "  جواب النهي ، وأنه إذا جا  تقديم )إن 
ال لم ينج م كما في " ال َتق َرِب  لم  " ، انج م المضارع ، وا  ُبَع تس  ال تق َرِب السَّ

 . 124أ كُلَك " السَُّبَع يَ 
[ ربما جسر الناقد على نقد منقوده وحده ، غير أنه لن يطمئن إلى 34]

َم حِظه حتى يعرضها على َو ين له بينهما جوامع من التَّواُرد ، وليس أَسدَّ لذلك من 
موا نته بما تقّراه أو عارضه  ؛ فلذا أوا ن بهذه المنظومة منذ البدء منظومة ابن مالك 

ثناء شرح ابن عقيل لها ؛ فأورد المالكية فالعمانية ، مجدولتين فيما يلي ، الواردة في أ
بتا عليها وتحتها عناوينها ،  بحي  تكون اْلعداد المظللة ْلرقام اْلبواب التي ُبوِّ

 وبحي  تكون تحا العناوين أعداد أبياتها : 
8 7 6 5 4 3 2 1 

المعرف 
بأداة 
 التعريف

 لنكرة والمعرفةا العلم اسم ا شارة الموصول
المعرب 
 والمبني 

الك م وما 
 يتألف منه

بسم اهلل 
 الرحمن الرحيم

7 18 6 11 21 37 7 7 

16 15 14 13 12 11 11 9 
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 ظن وأخواتها أعلم وأرى
ال التي لنفي 

 الجنس
 أفعال المقاربة إن وأخواتها

فصل في ما 
ن  وال والا وا 
المشبهاا 
 بليس

كان 
 وأخواتها

 االبتداء

5 14 9 23 11 6 15 31 

24 23 22 21 21 19 18 17 

المفعول 
فيه وهو 
المسمى 
 ظرفا

 المفعول له
المفعول 
 المطلق

التنا ع في 
 العمل

تعدي الفعل 
 ول ومه

اشتغال 
العامل عن 
 المعمول

النائب عن 
 الفاعل

 الفاعل

8 5 12 8 11 12 13 17 

32 31 31 29 28 27 26 25 

إعمال 
 المصدر

المضاف 
إلى ياء 

 متكلمال

 المفعول معه االستثناء الحال التميي  حروف الجر ا ضافة

4 4 36 21 8 24 16 5 

41 39 38 37 36 35 34 33 

 النعا
أفعل 
 التفضيل

نعم وبئس 
وما جرى 
 مجراهما

 التعجب

الصفة 
المشبهة باسم 

 الفاعل

أبنية أسماء 
الفاعلين 
والمفعولين 
والصفاا 
 المشبهة بها

أبنية 
 المصادر

اسم إعمال 
 الفاعل

14 11 11 11 7 11 17 12 

48 47 46 45 44 43 42 41 

أسماء 
ال ما 
 النداء

المنادى 
المضاف 
إلى ياء 
 المتكلم

 التوكيد  العطف عطف النسق البدل النداء  فصل 

3 3 7 12 8 25 6 14 

56 55 54 53 52 51 51 49 

ما ال 
 ينصرف

 نونا التوكيد

أسماء 
اْلفعال 
 واْلصواا

 التحذير
 وا غراء 

 االستغاثة الندبة الترخيم االختصاص

27 14 8 5 2 12 7 3 

64 63 62 61 61 59 58 57 

 الحكاية
كم وكأي 
 وكذا

 العدد
ا خبار 
بالذي   فصل في لو أما ولوال ولوما

عوامل 
 الج م

 إعراب الفعل
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 واْللف وال م

8 4 21 9 5 3 14 19 

72 71 71 69 68 67 66 65 

 جمع التكسير  التصغير  النسب الوقف ا مالة

كيفية تثنية 
المقصور 
والممدود 
وجمعهما 
 تصحيحا

المقصور 
 والممدود

 التأني 

15 19 26 22 42 13 7 13 

81 79 78 77 76 75 74 73 

فصل في 
ا ع ل 
 بالحذف

 ا بدال فصل فصل فصل فصل

فصل في 
 يادة هم ة 
 الوصل
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الحال 
 والتميي 

 ظن وأخواتها
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ة ، من النمط المعمولي في نظم [ خرجا العمانية كما سبق مخرج المالكي35]
أبواب علم النحو ، أي الذي يسرد اْلبواب على حسب حال الكلمة فيها رفعا ونصبا 
وجرا وج ما . وال يشغب على هذا التصنيف أن قدما العمانية عدة أبواب قبل 

، وال أن  125المرفوعاا ؛ فهو من اْلعراف العامة الجارية على ما اس تنَّ سيبويه 
مج وماا ؛ فهو عاقبة االستطراد من ع ماا اْلفعال ، وال أن قدما قدما ال

المجروراا ؛ فهو عاقبة االستطراد من المج وماا ، " وينبغي أن نذكر أن أنماط 
التبويب التي ذكرناها ، قد تتداخل ، وقد ينفرط عقدها ، وتفلا خيوط نسجها من يدي 

 . 126ذي بدأ به " المصنف ، ويضطر إلى الخروج عن ا طار العام ال
[ وعلى رغم خروج العمانية مخرج المالكية ، لم تطابق عناوين اْلولى 36]

عناوين اْلخرى ، إال في هذه اْلبواب العشرة : حروف الجر ، وا ضافة ، وظن 
وأخواتها ، واالستثناء ، وال التي لنفي الجنس ، والتعجب ، والنداء ، والترخيم ، 
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% منها فقط ، ولم تكن هذه النسبة القليلة إال نتيجة 21في والتصغير ، والعدد ، أي 
 هذه اْلربعة اْلعمال :

َتط وير التَّع بير ؛ فربما راعى الُمَعن ِوُن لخَر ما اصطلح عليه أهل العلم ، أو 
َطبيعَة ما لثره الناظم ، أو ذوقه في تركيب دقائق التعبير ، كما في هذه العناوين 

ئب الفاعل ، والظرف ، ا غراء ، وباب النسب ، وباب ما ال الستة : المدغماا ، ونا
بدال من هذه العناوين الستة : ا دغام ، والنائب عن الفاعل ، والمفعول  -ينصرف 

 فيه ، والتحذير وا غراء ، والنسب ، وما ال ينصرف .
ع اْلبواب ؛ ف  حيلة للمعنون عندئذ ، إال أن يقصر العناوين المتعددة  وَجم 

ختلفة ، على ما اجتمع في النظم ، كما في هذه العناوين الث ثة : نواسخ المبتدأ ، الم
بدال من هذه العناوين العشرة : كان وأخواتها ،  -والحال والتميي  ، وباب التوابع 

ن وأخواتها ، والحال ، والتميي  ، والنعا ، والتوكيد ، والعطف ،  وأفعال المقاربة ، وا 
 ل .وعطف النسق ، والبد

ق الفصول ؛ ف  حيلة للمعنون عندئذ ، إال أن يتجاو  العنوان الواحد إلى  وفر 
ما افترق في النظم ، كما في هذه العناوين الخمسة عشر : الك م ، واالسم ، والفعل 
، والحرف ، واْلفعال   الجامدة ، والمعرب والمبني من اْلفعال )أ( الفعل الماضي ، 

، ونواصب   الفعل ، وأن المضمرة بعد أو والم كي وحتى و)ب( اْلمر ، و المضارع 
ضمار أن بعد الفاء ، والواو والفاء اللتان تكونان بعد تسعة أشياء ،  والم الجحود ، وا 
وفصل ، وجوا م الفعل )أ( ما يج م فع  واحدا ، و)ب( ما يج م فعلين ، والمبتدأ 

ا ومجرورا أو ظرفا ، ووجوب والخبر ، والخبر إذا كان جملة ، والخبر إذا كان جار 
بدال من هذه العناوين الخمسة : الك م وما يتألف منه ، والمعرب  -تقديم الخبر 

عراب الفعل ، وعوامل الج م ، واالبتداء .  والمبني ، وا 

واستدراك الفائا ؛ ف  حيلة للمعنون عندئذ ، إال أن يستحد  العناوين 
ال املي ،  ي على إقحامها في خ ل عمل للفصول المستدركة التي لم يجترئ الخروص
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كما في هذين العنوانين : اْلفعال المعروفة باْلمثلة الخمسة ، والمبنياا ،   
 المستدركين على هذا العنوان : المعرب والمبني .    

[ وعلى رغم خروج العمانية مخرج المالكية ، انقسما اْلولى على ثمانية 37]
. ولكن ربما  81 واحد وثمانينانقسما اْلخرى على باًبا ، على حين  48وأربعين 

أبياا ( وما للباب  11كانا في تقارب متوسطي ما للباب الواحد في العمانية )عشرة 
( ، داللة على تحري العمانية أن توج  المالكية  12عشر اثني الواحد في المالكية )

 لثها ، بهذين المظهرين :إلى نصفها كما أوج ا هذه المالكية نفسها مالكية قبلها إلى ث
المالكية   االقِتصار ؛ فمتأمل الجدولين يفتقد في العمانية أبوابا كثيرة مما في 

" النكرة والمعرفة " ، و" العلم " ، و" اسم ا شارة " ، و" الموصول " ،  ، نحوية مثل :
ل ومه " ، و" المعرف بأل " ، و" أفعال المقاربة " ، و" أعلم وأرى " ، و" تعدي الفعل و 

و" التنا ع في العمل " ... ، وصرفية مثل : " التأني  " ، و" المقصور والممدود " ، 
و" كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا " ،    و" وجمع التكسير " ، و" 

 الوقف " ، وا مالة " ، و" ا بدال " ... .
ة  " بما أوردته في أبواب ولئن استغنا  العمانية عن أبواب " كالنكرة والمعرف

" كاالسم " ، لقد  هدا في أبواب كأبواب علم الصرف كلها إال هذه الث ثة : " 
و" التصغير " ، و" باب النسب " . أما إلمامها باْلول  ، ا  مَّ المدغماا " كما سَ 

فاضطرتها إليه أحكام صياغة الك م التي يعرض في خ لها عجب المتعلم من 
عند ا سناد وغيره من ظواهر تركيب الكلم ، وال سيما أنها استطردا  انفكاك ا دغام

. وأما إلمامها بالثاني فمن  128، وهو ما لم تستطرد إليه المالكية  127إلى رد اْلصول 
شجون حدي  الترخيم التي ربما مكنا له ، وأما إلمامها باأخر فمن شجون حدي  

 التصغير نفسه المكملة له . 
تصار  ؛ فمتأمل مفرداا اْلبواب يفتقد في العمانية وجوها كثيرة مما في واالخ 

المالكية ؛ فعلى حين عرضا المالكية في باب " الفاعل " ُركن الك م اْلكبر ، لحاله 
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 129بيتا  17من حي  ارتفاعه ونوعه وع قته بالفعل وبالمفعول به ، في سبعة عشر 
 : 265،  264" هذين البيتين ، قالا العمانية في باب " الفاعل والمفعول 

تاَر َسيُِّدنا داَر ال َج ِل ُع   َفع  َوَمف عواًل ِبِه َنَصبوا َكاخ   " الفاِعَل ار 
ِع َقد  ُنِق  "  ُبهما في ال َهم  َفعونهما َوجاَء َنص  ٌم َير   ؛ 131َوَعك ُس ذا جا َوَقو 

ى فاجت أا بحاله من حي  الرفع الذي شذا به بعض لهجاا العرب إل
 النصب .

وعلى حين عرضا المالكية في باب " عطف النسق " لحروف العطف 
بيتا  ، قالا العمانية  25ووظائفها ومعانيها وأحوال معطوفاتها ، في خمسة وعشرين 

 : 268في باب " حروف العطف" هذا البيا 
ّما َولِكن  ِإذ   فاء" ِلل َعط ِف واٌو وَ   ،  131ُتَعدُّ َوال " َأم  َأو  َوُثمَّ َوَبل  َحّتى َواِ 

فاجت أا " بتعديدها . وال يخفى ما في إضافة الهم ة إلى )فا( ، من خطأ 
 مفسد لعروض البيا وحده كما سبق. 

 -[ ربما لم ُيخل الباحُ  ذلك ا يجاَ  ، من ُتَهَمة ا خ ل بأبواب العلم 38]
ن اعتذر لديه عن ال املي الناظم اْلول ، أن لم ينفض من المنظ ومة يده بحي  وا 

فلقد كان ينبغي للخروصي المكلف بإتمام عمل ال املي ،  -يجي  له أن ينقدها عليه 
 أن يعالج ذلك ا يجا  . وهل أدل من قول أبياا ال املي أخيرا :

 ، 132" َتقوُل ُسب حاَن َرّبي ال َشريَك َلُه َمعاَذ َرّبَي َأن  َأب غي ِبِه َبَدال "  
الغاية  على انقطاعه قبل  -عامل المصدر وجوبا " الذي عنوانه " من حذف 

 . ولكن الخروصي نفسه جرى على ذلك ا يجا  المخل  !
ال ريب في أن مقتضى معالجة إخ ل ا يجا  ، أن يقتحم الخروصي على 
ال املي أبياا كل باب ، ومفاصل أبياا كل بابين ؛ فيضيف ما فيه التمام ، ولكن ثّم 

 : في قوله ، ا لهمقتًضى لخر أشدَّ طلب
ِمل ُه يا َلي َتُه ِمن  َنظ ِمِه َكُم  )...(  " ِإلى ُهنا َتمَّ َنظ ُم الّ اِمليِّ َوَلم  ُيك 

ِمَلًة ِلَنظ ِم َشي ٍخ َتسامى َنظ ُمُه َوَع  "   . 133ِإلى ُهنا َتمَّ ما حاَول ُا َتك 
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ها ما تكلف ما ففي أول البيتين إشارة إلى رعايته لل املي في نظمه ، التي لوال
فقال : "   لم يتكلفه ناظم قبله ، وفي لخرهما دعوة إلى تقدير عمله ، فهَمها الشارُح ؛ 

ال فهو فوق ذلك علما وحلما  ُن ُخلٍق ، وا  ؛  134وخلقا "    هذا من الشيخ سعيد ، ُحس 
 فأصاب الخروصي ما أراد .

الفنانين  عالمين ولو تأمل الباح  لربما عد ذلك ا يجا  من ع ماا ن وع ال
أبواب علمه  ويرتبها ويتناولها باًبا باًبا  رُ دِّ قَ ؛ فإن العالم الخالي من الن وع إلى الفن ، يُ 

ال يدع شيئا منها يخدعه عما قدََّر له حتى يفرغ منها ، فأما العالم النا ع إلى الفن ، 
 ع إلى الفن فربما خدعه الباب ؛ فتعلق به ال يلوي على شيء ، ثم إن العالم النا

يصطاد الخواطر أشتاتا ، وربما لم يفرغ لتنسيقها والتأليف بينها على أعراف علمه 
بحي  تتسلسل في سبيل واحدة سالكة ؛ فهي أشبه بمنظوماا اْلبواب المنفردة التي 

 سبق الك م فيها من هذه الجهة . وعلى صدق ذلك هذه الث ثة اْلدلة  : 
لقد قدما العمانية مث  ، بابي " حروف الجر " و" تقديم أبواب وتأخير أخرى ؛ ف

ا ضافة " ، استطرادا مما يخص الفعل إلى ما يخص االسم ، وأخرا بابي " الفاعل 
 والمفعول " و" المنصوباا " .

َرا العمانية باب " حروف العطف " مث  ، من باب "  وسوء التخلص ؛ فلقد تَسوَّ
 باب " حروف العطف " ، دون تمهيد .  ، وباب " المدغماا " من المنصوباا "

وعدم تعليم المنظومة ؛ ف  نعرف إال أن ال املي ح  على كتابة ما صنعه 
كماله  ، وأن لم يرد الخروصي إال إجابة النَّد ب وفي نفسه معنى المباراة ، وهما  135وا 

 ومن بعدهما أعلم منا بمخرج منظومتهما عن ن وع فني ، ال نظام تعليمي .
وبعد تلك الموا نة العامة ، أوا ن بالعمانية المالكية موا نة خاصة ، من [ 39]

 خ ل مقتطعاا منهما بينها توارد شديد . 
عادة ، أقرب مناسبة  للمالكية ، من بابي  العمانية  ولم أجد بعد طول إبداء وا 

روصي ؛ ، وال سيما أن أولهما لل املي ولخرهما للخ 136، واالستثناء : االبتداء والخبر 
 ففيهما نيابة عن العمانية وافية  ، وتميي  بين عملي الناظمين عادل . 
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،  137لقد اقتصرا من أوائل بابي المالكية ، على مثل عدديهما من العمانية 
ثم وضعا ذلك كله متجاورا ، ووصلا أعداد كل مقتطعين إيجا ا وتيسيرا ، على 

  النحو التالي : 
 من باب البتداء لبن مالك يباب المبتدأ والخبر للزامل

ٌرو ذاِهٌب َخَج  باَر َعن ُه َفُقل  َ ي ٌد ُمقيٌم َوَعم  خ  َفع ُه َوا ِ   َوال ُمب َتدا ار 
ُو الّشيُح َنب ُا َف  ُب َقاٌّ َوَنح  ٌب ِمن  ُتموِرِهُم َوال َقض   َوَكال ُجَهن َدُر َضر 

َيتُُه رَ  َدُة ال َمر ِء َبي ُا الّدا َوِحم   أ ُس الشِّفاِء َفحاِذر  ُضرَّ ما ُأِك                       َوِمع 
ن َجبيُل َدواٌء ِللَّذي َسَع  ِل َقد  َذَكروا َوال َّ  َوال َّع َفراُن ُمِدرُّ ال َبو 

 َوَأك َثُر ال َحي ِض َعش ٌر ِعن َد عاِلِمنا َوال ُقر ُء قاَل ال َفقيُه الطُّه ُر ِإذ  ُسِئ 
داِ  فاِسَدٌة َوال َبي ُع ُمن تَِقٌض ِإن  كاَن َقد  ُجِه َوُقل  َص ُة ذَ  َح   وي اْل 

ٌم َوِحجُّ ال َبي ِا ُمف َتَرٌض َوالصَّم ُا ُحك ٌم َولِكن  َقلَّ َمن  َفَع  ُر ِحر   َوال َخم 
 َوُقل  َ كاُتَك ُبر هاٌن َوَصب ُرُكُم َلُكم  ِضياٌء َفُخذ  َأم ثاَلنا َجَل 

ن  َبَحث َا عَ  ُعُهم  َفر ُع الَّذي ُعِق َواِ  َو ضاِع ُمطَِّلًبا َحقِّق  َوُقل  َوض   ِن اْل 

َتَذر   َ ي ٌد َوعاِذٌر َخَبر   ُمب َتَدأٌ   ِإن  ُقل َا َ ي ٌد عاِذٌر َمِن اع 
ٌل ُمب َتَدأٌ   فاِعٌل اغ نى ِفبي َأساٍر ذانِ  َوال ثّاني َوَأوَّ

َيبج َوِقس  َوَكاس ِتف هاٍم النَّف بُي َوَقد ُو فاِئٌ  أُ ْ  ُ  َنبح  َشد  و   ولو الرَّ
ن  فبي ِسوى اِ ف راِد ِطب قً َوالثّاِن ُمب َتدً  ُف َخَبر اِ   ا اس َتَقر  ا َوذا ال َوص 
 اَكذاَك َرف ُع َخَبٍر با لبُمب َتد داب تِ ااِل بِ  َوَرَفعوا ُمب َتَدًأ
 يادي شاِهَده  َواْل َ  َبرٌّ  َكالّلهُ  ال بُمِتمُّ ال فاِئَده   َوال بَخَبُر ال بُج  ءُ 

َله  َوُمف َردً   سيَقا  َله  الَّذي حاِوَيًة َمع نى  ا َيأتي َوَيأتي ُجم 
ن  َتُكن  إَياهُ َمع نً   ِبها َكُنط قي الَلُه َحس بي َوَكفى ى اك َتفىَواِ 

ن    ُيش َتقَّ َفه َو ذو ضميٍر ُمس َتِكن   َوال بُمف َرُد ال بجاِمُد فاِرٌغ َواِ 

 من باب الستثناء لبن مالك صيباب الستثناء للخرو 
َنُه ِمن  موَجٍب ُنِق  ِبِه َكو   ِمَن ال َمفاعيِل ُمس َتث ًنى َوَقد  َشَرطوا ِلَنص 

َلُه َكُم  َلًة ما َقب  َنُه َفض   َلم  ُيس َبَقنَّ ِبَنف ٍي َأو  ُمشاِبِهِه َوَكو 
َوَك إِ  َن َنح   اّل ال فاِرَس ال َبَط َكَأق َبَل الّناُس ِإاّل راِشًدا َوَكذا َيس َعو 

ن  َتَقدََّمُه َنف ٌي َوُمش ِبُهُه َفذا ال ُمَفرَُّغ ُيد عى ِعن َد َمن  َعَق   َواِ 
َرًأ َعَدال  ما جاَء ِإاّل َفًتى َتمَّا  َمحاِسُنُه َوما َرَأي ُا ُهنا ِإاّل ام 

ٍل فاِعٌل ُخذ ُه َقِد اك   َد ِإاّل َفَمف عوٌل ِبآِخِرِه في َأوَّ  َتَم  ما َبع 
َد ِإاّل واِجٌب َعَم  ن  َيُكن  َبع َد ال ِلل ِجن ِس جاَء ُهنا َفَرف ُع ما َبع   َواِ 

ََم  ُلَغ اْل  ِلًصا فيِه َكي ما َتب    َتقوُل ال َربَّ ِإاّل اهلُل ُمع تَِقًدا َوُمخ 

َد َنف بيٍ  َمع  َتماٍم َين َتِصب   الا ما اس َتث َنِا   بِخب  ان تُ  َأو  َكَنف بيٍ  َوَبع 
 بيِه ِإب داٌل َوَقع  ف َوَعن  َتميمٍ  ِإت باُع ما اتََّصَل َوان ِصب  ما ان َقَطع  

ِب ساِبٍق ِفبي النَّف بيِ  َتر  ِإن  َوَرد   َقد   َوَغي ُر َنص  َبُه اخ   َيأ ِتبي َولِكن  َنص 
ن  ُيَفرَّغ  ساِبقٌ  ُد َيُكن  َكما َلوِ  ِلبما ِإالّ  َواِ    ُعِدمااالّ  َبع 

كيٍد  الّ إِ  َوَأل غِ  ُرر  ِبِهم  إِ َك  ذاَا َتو    ال َع َفتبى ِإالّ  ال  الّ َتم 
ر  ال لِ  ن  ُتَكرَّ  تَف ريٍغ التَّأ ثيَر ِبال عاِمِل َدع   كيٍد َفَمع  و  تَ َواِ 

ِب ِسواُه ُمغ ني اس تُث ني في واِحٍد ِمبّما ِبِإالّ   َوَلبي َس َعن  َنص 
ُكم  ِبِه َوال َتِ مِ  َب ال بَجميعِ َنص   مِ َودوَن َتف ريٍغ َمَع ال تََّقدُّ   اح 

والضرب  [ إن عروض العمانية )بحر البسيط الوافي المخبون العروض 41]
، وقافية ال مية المطلقة المجردة الموصولة باْللف ( ، أوضح من عروض المالكية 

َدوِ )بحر الرج  المَشطَّ   ج ( .ر الم  
منها  على نحو واحد ، كما في لقد غلب على العمانية ثباا تفاعيل كل بيا 

التفعيلتين البار تين الرابعة والثامنة ، الثابتتين على الخبن )فعلن( في أبياتها كلها ، 
وهو  حاف سهل ، والتفعيلتين الثالثة والسابعة ، الثابتتين على الس مة )مستفعلن( 

% ، 51، بنسبة  136تفعيلة من سا وث ثين ومئة  68كذلك ، أي في ثمان وستين 
ثم ثبتا باتحاد القوافي في لخر كل بيا من أبياتها ، اْلصواُا نفسها ، وبمثل هذا 

على حين غلب على المالكية تغير تفاعيل كل بيا من  -وذاك يتضح العروض 
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كما في التفعيلتين  -وهو أمر مشهور في بحر الرج  ، وبه كان َشع بّيا  -أبياتها 
فعلن( وهو غيرتين في كل بيا من أبياتها ، بالخبن )متَ البار تين الثالثة والسادسة المت

لن( وهو  حاف عِ ( وهو علة صعبة ، والطي )مستَ  حاف سهل ، والقطع ) مستفعل  
( ، وكما في سائر تفاعيل فعل  سهل ، والس مة )مستفعلن( ، والخبن والقطع معا )متَ 

رها أن اجتمع فيها البيا المترددة بين الطي والس مة والخبن ، بل قد بلغ من تغي
الخبن والطي )الخبل( )متعلن( في التفعيلة الخامسة من البيا الخامس والثانية من 
البيا الحادي عشر ، وهو عندئذ  حاف مركب ، وكل  حاف مركب فهو  حاف قبيح 

، ثم تغيرا بتعديد القوافي ، في لخر كل بيا ، اْلصواُا ، وبمثل هذا يغمض 138
 العروض .

ن من ذلك  المّية َروي العمانية ، على رغم تردد قوافي المالكية فيه بين وا 
، ثم هي من  139اْلصواا    المختلفة ؛ فال م من أقوى اْلصواا الصامتة إسماعا 

، لكثرة  141أكثر الّرواء )جمع روي( استعماال ، في الشعر العربي على وجه العموم 
ق عند مألوف المتلقي ، حري بأن مادتها من الكلماا المختومة بها ؛ فمستعملها با

 يعلقه بعمله .            
[ وعلى حين اصطنعا المالكية في عرض مسائلها ا يجا  ؛ فعصرا 41]

عباراتها  عنها حتى استخلصا ما ال سبيل غالبا إلى حذف كلمة منه وال إلى تغييرها 
فية ، كما في ، وألحا  على الترتيب الذي حمى ذلك ا يجا  من استدعاء كلمة القا

تقديم الجار والمجرور على فعلهما )وقع( كلمة قافية البيا الحادي عشر ، وكما في 
اصطنعا  -تقديم المفعول به على فعله )دع( كلمة قافية البيا الخامس عشر 

العمانية ا طناب ، واحتفا بالتطويل ، وألحا على ا ضافة التي حمته باستدعاء 
فة المفعول ْلجله )خج ( كلمة قافية البيا اْلول إلى كلمة القافية ، كما في إضا

الخبر ، وكما في إضافة المنصوب بن ع الخافض )عم ( كلمة قافية البيا السادس 
 عشر إلى الخبر .
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وعلى حين تحرا المالكية تأخير المثال إلى لخر الَعُج  وتقديم إعرابه عليه ، 
نانا إلى سهولة تغييره حتى يستقيم البيا كما في البيتين اْلول والثاني وغيرهما ، اطمئ

لم تلت م العمانية في ذلك منهجا واحدا ؛ فجرا في مرة مجرى المالكية كما في  -
 البيا اْلول ، وقدما في أخرى المثاَل على إعرابه كما في الرابع عشر . 

[ لقد عرض ابن مالك في مقتطعه اْلول لسبع مسائل ، وفي المقتطع 42]
 .  141وعرض ال املي لمسألة واحدة ، والخروصي لمسألتين  اأخر لخمس ،

ولقد بين ابن مالك في مقتطعه اْلول ، ك  من مسألتيه اْلولى والسادسة ، 
بمثال واحد ، وك  من مسألتيه الثانية والرابعة ، بمثالين ، مستغنيا عن تبيين الثالثة 

الرابعة ، بمثال واحد ، والخامسة والسابعة ، وبين في مقتطعه اأخر ، مسألته 
مستغنيا عن تبيين اْلولى والثانية والثالثة والخامسة ، وبين ال املي مسألته اليتيمة ، 
بثمانية عشر مثاال ، والخروصي ك  من مسألتيه ، بمثالين ، على النحو التالي في 

 الجدول :  
 المقتطع مسائله أمثلتها

اب من ب المبتدأ ذو الخبر  يد عاذر من اعتذر
البتداء لبن 

 مالك

 أسار ذان 
 فائ  أولو الرشد

 المبتدأ ذو الفاعل الساد مسد الخبر

 رافع المبتدأ والخبر ×

 اهلل بر  
 اْليادي شاهدة

 الخبر المتم الفائدة

 أقسام الخبر ×

 رابط جملة الخبر بالمبتدأ نطقي اهلل حسبي
 اشتمال الخبر المفرد على ضمير المبتدأ ×

 د مقيم  ي
 عمرو ذاهب 

 الجهندر ضرب من تمورهم 
 القضب قا 

 الشيح نبا ف  
 معدة المرء بيا الداء 
 حميته رأس الشفاء 
 ال عفران مدر البول 

باب المبتدأ  ارتفاع المبتدأ والخبر
والخبر 
 للزاملي
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 ال نجبيل دواء للذي سعل 
 أكثر الحيض عشر 

 القرء الطهر 
 ص ة ذوي اْلحدا  فاسدة 

 البيع منتقض 
 الخمر حرم 

 حج البيا مفترض 
 والصما حكم 
  كاتك برهان 

 صبركم لكم ضياء

من باب  المستثنى بإال في الك م التام الموجب ال تمرر بهم إال الفتى إال الع 
الستثناء 
 لبن مالك

 المستثنى بإال في الك م التام المنفي ×

 المستثنى بإال في الك م المفرغ ×

 ستثنى بإال المكررة المؤكدةالم ×

 المستثنى بإال المكررة الغير المؤكدة ×

 أقبل الناس إال راشدا 
 يسعون نحوك إال الفارس البطل

باب  المستثنى بإال في الك م التام الموجب
الستثناء 
 ما جاء إال فتى  للخروصي

 ما رأيا هنا إال امرأ عدل 
 ال رب إال اهلل

  م المفرغالمستثنى بإال في الك

[ إنه إذا كانا مسائل اْلبواب وأمثلة المسائل ، مقياسين من مقاييس 43] 
مراتب المتعلمين الذين تصنع لهم المتون ومنها المنظوماا ، بحي  إذا كانوا من 
المتخصصين كثرا المسائل وال سيما المش ك ا ، وقلا اْلمثلة واقتصرا على 

ذا كانوا من المبتدئين قلا المسائل وال تصوير المشك ا اعتمادا على َحصيل تهم ، وا 
لّياا ، وكثرا اْلمثلة ولم تقتصر على تصوير المشك ا أخذا بأيديهم  سيما اَْلوَّ

تََبة َمن  ُصِنَعا  لهم العمانية أقرَب إلى المبتدئين ،  - 142وعطفا لقلوبهم  كانا َمر 
تََبُة َمن  ُصنَعا  لهم المالكية أقرَب إلى ال  متخصصين .وَمر 

[ وال يخفى إيثار الناظمين الصطناع اْلمثلة على روايتها وعلى رواية 44] 
 الشواهد . 

أما إيثارهم لها على رواية الشواهد ، فمن أنها " سيقا في اْلصل  ثباا 
صحة القاعدة التي استنبطها النحويون القدماء بعد استقرائهم لك م العرب ، ويكثر 
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يختلف النحويون في إجا ة تركيب أو رفضه أو إجا ة صيغة  سوقها ومناقشتها عندما
أو رفضها ؛ فيحتاج المجي  إلى أن يسوق نصا يشهد بصحة دعواه ، كما يكثر سوق 

. وفض  عن  143عنها "       الشواهد أيضا لبيان ما ند عن القاعدة المستنبطة وشذ 
شاهد ليستقيم غالبا على مناقضة ذلك للتلخيص الذي هو َهّم المنظوماا ، لم يكن ال

مقتضى عروض المنظومة إال أن يغير ، ولم يكن ْلي منهم أن يجترئ على نظم لي 
القرلن فض  عن أن يغيرها ، فأما الشاهد مما سوى القرلن ، فإنه إذا غّيَر لم َيشهد  ، 
أو لم ينفع . وفي ذلك دليل على أن الك م الفني َيتداعى ؛ فيثقل على مبدعه أن 

رته لينقل مثاال ال شهادة له !ينت    ع نفسه من غم 
مهما  -[ ولكن لم يكن لمعلم أن يحشد من اْلمثلة مثلما حشد ال املي 45]

إال أن يكون قد أغفل مراده ، واستطرد يذكر طرفا من همومه ، ومثل  -يكن ت مذته 
 . هذا أعلق بالفن منه بالعلم

أمثلته فيما يحب من الحنين لقد صدف عن مسرد المسائل  ، ثم أقبل يهدر ب 
إلى القدماء ب يد وعمرو اللذين صارا رم ا نحويا ، ثم إلى البداوة بالتمر والقا والشيح 
، ثم إلى الطب العربي بما في المعدة والحمية وال عفران وال نجبيل ، ثم إلى الفقه بعدة 

التفسير الحيض وص ة اْلحدا  وبيع الغرر وحرمة الخمر وفريضة الحج ، ثم إلى 
بالصما وال كاة  والصبر ، داال بمقدرته " خذ أمثالنا جل  " ، على تمسكه بن وعه 
إلى الفن ، وال سيما أن نجد أمثلة المالكية وغيرها من متون علم النحو ، في الداللة 
على مكارم اْلخ ق ، بابا من أبواب التأديب والتهذيب تمسكوا به فيما تمسكوا ، 

 . 144لعلم وكأنه من أبواب ا
وبذلك كله يجو  في ناظمي العمانية على رغم اتباعهما البن مالك هنا ، قول  

طوي  ، أو   ابن رشيق في المتبع : " إذا تناول معنى فأجاده ، بأن يختصره إن كان 
يبسطه إن كان ك ا ، أو يبينه إن كان غامضا ، أو يختار له حسن الك م إن كان 

فهو أولى به من متبوعه ، وكذلك إن قلبه  -إن كان جافيا سفسافا ، أو رشيق الو ن 
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أو صرفه عن وجه إلى وجه لخر ، فأما إن ساوى المبتدع فله فضيلة حسن االقتداء 
 ؛ فكثير من ذلك قد فع ه . 145ال غيرها " 
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 خاِتَمةٌ 
 

َق إلى بيان ما يقوم بالمنظوماا النحوية : [ لعل هذا البح  أن يكون ُوفِّ 46]
بية على العموم ، ثم العمانية على الخصوص ، ثم ال املية الخروصية على العر 

من داللة قوية بديعة على وجه من تاريخ النحو . أما قوتها  -خصوص الخصوص 
فببقائها إلى اأن ؛ فليس أقوى من الدليل الباقي ، وأما َبداعتها فبصدورها عن ن وع 

 لمركب .العلماء إلى الفن ؛ فليس أبدع من الدليل ا
 ولقد َسلكُا في سبيل ذلك ث َ  ُسُبل :

أما أوالها فنقد المنظوماا النحوية العربية من خ ل ما صنعه بها بعض 
الباحثين ، الذي انتهيا منه إلى سبق غيره له إلى فكرة بحثه ، ثم سداد المنظومة 

إخفاقه في مصطلحا ، ثم إهماله لنقد مادته ، ثم خطأ تقليله من شأن المنظوماا ، ثم 
إحكام ضبط ترتيبها التاريخي ، ثم إخفاقه فيما اشترطه على نفسه من اطراح 
منظوماا المتون المنثورة السابقة ، ثم قلة المادة الحاصلة له ، ثم ندرة نظم الناظم 
أكثر من منظومة واحدة بالقياس إلى الناثر ، ثم تفاوا حظوظ القرون من المنظوماا 

أبياا من كل منظومة عثر بها ، ثم غلبة بحر الرج  فالطويل ، ثم إغفاله التمثيل ب
والقافية المعددة وال سيما الم دوجة على المنظوماا ، ثم غلبة موضوع النحو الخالص 
عليها ثم النحو والصرف ثم الصرف الخالص ، ثم غلبة الموضوع الواحد في خ ل 

 ذلك .
ن خ ل ما تيسر لي ، الذي وأما ثانيتها فنقد المنظوماا النحوية العمانية م

انتهيا منه إلى تخريج سا منظوماا للفراهيدي ، والخليلي ، والسالمي ، وال املي 
والخروصي ، والجامعي ، والمالكي ، ثم االرتياب في خلو أحد عشر قرنا منها ، ثم 
تفرد منظومة ال املي والخروصي ، ثم بقاء المنظوماا ببقاء الناظمين ، ثم ميل 

لعماني إلى شرح منظومته ، ثم غلبة بحر الرج  فالبسيط عليها ، ثم تعلق الناظم ا
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موضوعاتها بموضوعاا المنظوماا النحوية العربية ، ثم وحدة أنماط المتون منثورة 
 ومنظومة ، ثم تبيين أنماط المنظوماا وال سيما العمانية . 

من خ ل وأما لخرتها فنقد منظومة ال املي والخروصي النحوية العمانية 
كتاب شرحها ، الذي انتهيا منه إلى تميي ها بما يدعو إلى دراستها ، ثم وصف كتاب 
شرحها ، ثم تصنيف أخطاء متنها ، ثم خروجها من النمط الذي خرجا منه منظومة 
ابن مالك ، ثم اخت ل تطابق عناوين اْلبواب بينهما ، ثم اخت ل تطابق أعداد 

ل العمانية بأبواب المالكية ومسائلها ، ثم وضوح عروض اْلبواب بينهما ، ثم فنية إخ 
العمانية بالقياس إلى المالكية ، ثم طبيعة أسلوب العمانية التطويلي التقديمي وطبيعة 
أسلوب المالكية ا يجا ي التأخيري ، ثم اخت فهما مسائل وأمثلة بما يبين اخت ف من 

ين عامة اصطناع اْلمثلة على روايتها تتجهان إليهم من المتعلمين ، ثم إيثار الناظم
وعلى رواية الشواهد ، ثم فنية تعلق ال املي بالتمثيل ، ثم عدم انتساخ العمانية 

 بالمالكية على رغم اتباعها لها .
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)    صببببادق  ، و 164 م ، ونشببببرته دار توبقببببال بالببببدار البيضبببباء ، 1966لببببى سببببنة اْلو 
: دراسبة فبي علبم البنفس اللغبوي وتطبيقاتبه فبي  ( " لغبة الموسبيقى أحمبد مختباردكتورة لمال 

، ونشببره مركبب  التنميببة البشببرية والمعلومبباا  1988، طبببع اْلولببى سببنة "  مجببال الموسببيقى
ا علببى أثببر سبريان حركببة قطعتببين شبعرية وموسببيقية ، مببن ؛ فقببد نبهب 154-152بالقباهرة ، 

 ملقيهما إلى متلقيهما .

( : " فببن الشببعر فببي قصببائد شببعراء العببالم وكلمبباتهم " ، طبببع اْلولببى سببنة    سببعد صببائب ) 2
 ضبرورة الفبن : " ( إرنسبا ، وفيشبر ) 15 – 14م ، ونشرته دار ط س بدمشبق ، 1985

، وويليبك  135سبليمان، ونشبرته دار الحقيقبة ببيبروا ، "، نقله إلى العربية الدكتور ميشبال 
 هي الببببدين صبببببحي وراجعببببيببببمح ه، ترجمبببب " ْلدبانظريببببة  ( " أوسببببتن ( وواريببببن ) رينيببببه )

المؤسسبببة العربيبببة  تهنشبببر و م، 1985طببببع الثالثبببة سبببنة و ،  البببدكتور حسبببام البببدين الخطيبببب
 .   426-425،  411-419،  للدراساا والنشر ببيروا

دار السببابعة ور شببوقي ( : " التطبور والتجديببد فبي الشبعر اْلمببوي " ، طبعتبه ضبيف ) البدكت 3
؛ فقبببد صبببنع فصببب  فبببي شبببعر رؤببببة ببببن  324-312م ،1981المعبببارف  بالقببباهرة ، سبببنة 

 العجاج ، سماه " متون رؤبة "  .

اْلصببفهاني ) علببي بببن الحسببين ( : " اْلغبباني " ، أشببرف علببى تحقيقببه إبببراهيم ا بيبباري ،  4
، وكببببذلك ضببببيف :  3/1123 م ،1969هبببب=1389ر الشببببعب بالقببباهرة ، سببببنة وطبعتبببه دا

323 . 

عببببادة ) البببدكتور محمبببد إببببراهيم ( : " النحبببو التعليمبببي فبببي التبببرا  العرببببي " ، أودع سبببنة  5
 . 242،  88م ، ونشرته مكتبة منشأة المعارف ، با سكندرية ، 1989

ا : حلقببة مببن تبباريخ النحببو " ، نجيببب )الببدكتور محمببود( : " المنظومبباا النحويببة وشببروحه 6
 .6،  5،  م ، ونشرته مكتبة الفارابي بدمشق2111هب=1423طبع اْلولى سنة 

المنظومبببة النحويبببة " ، درسبببها وحققهبببا البببدكتور أحمبببد الفراهيبببدي ) الخليبببل ببببن أحمبببد ( : "  7
عفيفببببي ، وأعببببدها للطبببببع محمببببد علببببي الصببببليبي ، ونشببببرتها و ارة التببببرا  القببببومي والثقافببببة 

 . 16م ، 2111هب=1421انية ، سنة العم
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                                                                                         ) محمبببببببببببببد جبببببببببببببواد ( : " الفقبببببببببببببه المنظبببببببببببببوم " ،                الج لبببببببببببببي  8
http://www.islamicfeqh.org   /magazines/FEQH19A/maj-1917.htm  

 ،19  

خلببف بببن حيببان ( : " مقدمببة فببي النحببو " ، حققببه عبب  الببدين التنببوخي ، ونشببره اْلحمببر )  9
 . 85م ، 1961هب =1381المجمع العلمي العربي بدمشق ، سنة 

؛  www.alwaraq.com  ،"176 " خليفة ) حاجي ( : " كشف  الظنبون " ، فبي موقبع   11
 صة " ابن مالك ، باْللفية ، ْلنها ألف بيا .فقد نبه على اشتهار " خ 

"  ، بعض أصحاب هذه المنظوماا ، سمى منظومتبه برويهبا  16لقد وجدا عند نجيب :  11
 .ميمية " مث  ، كميمية حا م 

ن اسببببتعملها بعببببض النبببباظمين أنفسببببهم ، كالجببببامعي ) حميببببد بببببن عبببببد اهلل ( : " إبهبببباج  12 وا 
ه مكتببة مسبقط ، بسبلطنة عمبان ، اأتبي تفصبيل الصدور  شرح نحوية أبي سرور " ، نشرت

 شأن منظومته .
المعري ) أحمد بن سليمان ( : " ل وم ما ال يل م " ، شرحه وحققه إببراهيم ا بيباري ، طبعبة  13

  1/4وبيبروا ،  م ، الثانيبة ، ونشبرته دار الكتبب ا سب مية بالقباهرة 1982هبب=1412سنة 
. 

( : " شرح بلوغ اْلمبل فبي المفبرداا والجمبل " ، طببع السالمي )عبد اهلل بن حميد بن سلوم  14
 . 15 م ، ونشرته و ارة الترا  والثقافة العمانية ،1986هب=1416اْلولى سنة 

 . 11نجيب :  15

الصبان ) محمد بن علي ( : " حاشية الصبان على شرح اْلشموني علبى ألفيبة اببن مالبك "  16
"   . وهببذه  1/14كاه ( ، ر لحلبببي وشبب، طبعتببه دار إحيبباء الكتببب العربيببة ) عيسببى البببابي ا

، )...( " ع مببة حببذفي أنببا ال صبباحب الببنص ، مببن نصببه مببا ال أريببده ، فأمببا هببذه " ... " 
 فع مة حذف صاحب النص نفسه في خ ل ك مه ما ال    يريده .

 . 16نجيب :  17
ايم الد اْلخفش ) سعيد بن مسعدة ( : " كتاب العروض " ، حققه الدكتور أحمد محمد عبد  18

 . 149م ، 1989هب=1419، وطبعته العمرانية سنة 

 . 23نجيب :  19

يائبه   ولقد وقف على المنقبوص المجبرد مبن )أل( ومبن ا ضبافة ، ببرد  . 1/17الصبان :  21
) عبببببد اهلل المصببببري : " معطببببي " ، وهببببو جببببائ  ، والمختببببار حببببذفها ، راجببببع ابببببن عقيببببل 

http://www.alwaraq.com/
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م ، ونشببرته دار 1981هببب=1411ة الهمببداني ( : " شببرح ابببن عقيببل " ، طبببع العشببرين سببن
 . 4/172،  الترا  بالقاهرة

البدماميني )محمببد بببن أبببي بكببر ( : " العيببون الغببام ة علببى خبايببا الرامبب ة " ، حققببه الحسبباني  21
 . 187،  1973حسن عبد اهلل ، وطبعه المدني بالقاهرة ، سنة 

الثالثة الهيئة  ابن جني ) عثمان ( : " الخصائص " ، حققه محمد علي النجار ، وطبعته 22
 .  1/34، م 1986المصرية العامة للكتاب ، سنة 

ابببن عصببفور ) علببي بببن عبببد المببؤمن ( : " المقببرب " ، حققببه أحمببد عبببد السببتار الجببواري  23
م ، ونشببرته و ارة اْلوقبباف والشببؤون 1986وعبببد اهلل الجبببوري ، وطبعببه العبباني ببغببداد سببنة 

 .44الدينية العراقية ،  

 . 1/15الصبان :  24

 . 6نجيب :  25

 . 72-29السابق :  26

؛ فقد تمسك بتصنيف المنظوماا الفقهيبة علبى حسبب  21. وراجع الج لي :  16عبادة :  27
مقدار ما انتظما مبن أببواب الفقبه ، علبى رغبم تصبنيف ع متبه الطهرانبي لهبا علبى حسبب 

 ما سلكا من العروض .

 . 11نجيب :  28

 السابق نفسه . 29

د ( : " شبببرح ملحبببة ا عبببراب " ، حققبببه وعلبببق عليبببه الحريبببري ) القاسبببم ببببن علبببي ببببن محمببب 31
م ، ونشبرته 2111هب=1422بركاا يوسف هّبود ، وطبعته المطبعة العصرية ببيروا سنة 

 . 35 المكتبة العصرية ببيروا ،

 . 21نجيب  31

اليوسفي ) حمدان بن سبالم ببن خمبيس ببن سبالم ( : " إسبعاد البراوي علبى حبل أبيباا الميبة  32
، مبببن سلسبببلة تراثنبببا ، نشبببرته و ارة 1982ليونيبببو مبببن سبببنة  33العبببدد الشبببيخ الشببببراوي " ، 

 .الترا  القومي والثقافة العمانية ، ونص المتن في لخر الشرح 

 . 22نجيب :  33

 . 75السابق :  34

 . 73السابق :  35

 .  89عبادة :  36
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 . 88السابق :  37

 . 6نجيب :  38

 . 12السابق :  39

هب ، والصواب أنهبا 181لفراهيدي ، سنة . بل قد جعل وفاة الخليل بن أحمد ا 21السابق :  41
هب ، كما أثبا الطنطاوي ) الشيخ محمبد ( : " نشبأة النحبو وتباريخ أشبهر النحباة " 175سنة 

، والمخ ومبببي )  79م ، 1973هبببب=1393، طبعبببة دار المعبببارف بمصبببر ، الخامسبببة سبببنة 
ة دار الهجبرة ، البدكتور مهبدي ( والسبامرائي ) البدكتور إببراهيم ( : " العبين " ، نشبرة مؤسسب

هبب ، والصبواب أنهبا نحبو 521وجعبل وفباة محمبود ببن حمب ة الكرمباني سبنة  –على الغب ف 
" اْلعبب م " ، طبعبببة دار العلبببم       هبببب ، كمببا عنبببد ال ركلبببي ) خيببر البببدين ( : 515سببنة 

 . 7/168م ، 1979للم يين ، الرابعة ببيروا ، سنة 

 . 6السابق :  41

 . 16السابق :  42

 . 17السابق :  43

 . 25: السابق  44

 . 27السابق :  45

 . 6السابق :  46

م ، 1986هببب=1417أطفببيش ) محمببد بببن يوسببف ( : " شببرح الميببة اْلفعببال " ، طبببع سببنة  47
نمببا ذكببرا شببرحه علببى كثببرة شببروحها ،  .ونشببرته و ارة التببرا  القببومي والثقافببة العمانيببة  وا 

 لع قته ببعض المنظوماا العمانية اأتي ذكرها .

 . 17نجيب :  48

 . 15سابق : ال 49

 . 12السابق :  51

 . 16السابق :  51

  14السابق :  52

 .  149اْلخفش :  53

ابن معط ) يحيى بن عبد المعطي بن عبد النبور ( : " البدرة اْللفيبة " ، حققبه البدكتور إمبام  54
 .  1 حسن الجبوري ، وطبعته اْلمانة بالقاهرة ،
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، حققببه وفصببله وعلببق  ابببن رشببيق ) الحسببن( : " العمببدة فببي محاسببن الشببعر ولدابببه ونقببده " 55
حواشببيه ، محمببد محيببي الببدين عبببد الحميببد ، وطبعتببه الخامسببة دار الجيببل ببيببروا ، سببنة 

؛ فقببد قببال فببي رؤبببة بببن العجبباج : " هببو  323، وضببيف :  1/314، م 1981هببب=1414
الذي جعل الشعراء فيما بعد يتجهون إلى الرج  ، ليودعوا فيه مبا يريبدون مبن شبعر تعليمبي 

. " 

" الفصببول والغايبباا فببي تمجيببد اهلل والمببواعظ " ، ضبببطه وفسببر غريبببه محمببود :  المعببري  56
سبيد (  ، والبحبراوي ) البدكتور  312حسن ال ناتي ، وطبعته دار اأفاق الجديدة ببيبروا ، 

يقاع الشعر " ، طبعته الهيئبة المصبرية العامبة للكتباب سبنة   56،  م1993 : " العروض وا 
. 

( : " ع قبة عبروض الشبعر ببنائبه النحبوي " ، طبعبه اْلولبى  صقر ) الدكتور محمد جمبال 57
   188والدماميني :  ،  172م ،2111هب=1421المدني بالقاهرة ، سنة    

البهبيتبببي ) البببدكتور نجيبببب محمبببد ( : " تببباريخ الشبببعر العرببببي حتبببى أواخبببر القبببرن الثالببب    58
البيضباء      فبة بالبدار م ، ونشبرته دار الثقا1982الهجري " ، طبعته النجاح الجديدة سبنة 

 .  1/182، وهو ما رله من قبله ابن رشيق :  311-311،

ابن عصفور : " الممتع في التصريف " ، حققه الدكتور فخبر البدين قبباوة ، وطببع الخامسبة  59
 . 31-1/31م ، ونشرته الدار العربية للكتاب بليبيا ،1983هب=1413سنة   

بن محمد ( : " البركة في شرح القصيدة النحويبة  ، وراجع الفارسي ) سيف 16الفراهيدي :  61
م ، ونشره مكتب مستشار ج لبة 1991هب=1421المشتركة " ، طبعته مطبعة الفيحاء سنة 
 .  16سلطان عمان للشؤون الدينية والتاريخية ، 

والقبوافي "  الدمنهوري ) محمد ( : " ا رشاد الشافي على مبتن الكبافي فبي علمبي العبروض  61
؛ فقبد نببه علبى أن القصبيدة أبيباا مبن بحبر  132، ى الببابي الحلببي بالقباهرة ، طبعه عيسب

واحد ، متساوية في عدد التفاعيل ، وفي جوا  ما يجو  فيها ، ول وم مبا يلب م ، وامتنباع مبا 
 يمتنع .

 من بحر الكامل . 62

 صوتها اْلقوى اْلثبا ) رويها ( باء . 63

 رويها ذاك ، مضموم . 64

 . 185الفراهيدي :  65

 . 225ق : الساب 66
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   عفيفي ) الدكتور أحمد ( : " المنظومة النحوية للخليل ، ) مرة أخبرى ( : رد علبى منظومبة 67
)هببادي حسببن حمببودي( " ، مقببال بالعببدد السببادس  مببن مجلببة نبب وى ، صببدر عببن مؤسسببة 

 .   http://www.nizwa.com/browse6.htmlعمان للصحافة 

) سبببعيد ببببن خلفبببان ببببن محمبببد ببببن أحمبببد ( : " مقاليبببد التصبببريف " ، طببببع سبببنة      الخليلبببي  68
 . 1/5م ، 1986هب=1417

 . 3/168السابق :  69

عبببد الع يبب  ) الببدكتور إبببراهيم الدسببوقي ( : " مقاليببد التصببريف : دراسببة مقارنببة " ، بحبب   71
را  القببومي والثقافببة العمانيببة ، بكتبباب " قببراءاا فببي فكببر الخليلببي " ، صببدر عببن و ارة التبب

عداد محمد الصل البو ير م ، و 1994هبب=1414يبي ، وطببع سبنة بإشراف سالم الغي ني ، وا 
للخليلبي " ، بحب    ) الدكتور محمد رجب ( : " الجانب العلمي في شبرح مقاليبد التصبريف 

عمانيببببة ، بكتبببباب"قراءاا فببببي فكببببر الخليلببببي" ، صببببدر عببببن و ارة التببببرا  القببببومي والثقافببببة ال
عداد محمد الصليبي ، وطبع سنة    م .1994هب=1414بإشراف سالم الغي ني ، وا 

 . 18،  17السالمي : " شرح بلوغ اْلمل " ،  71

 . 124السابق :  72

الكندي ) الدكتور إبراهيم بن أحمد ببن سبليمان ( : " السبالمي أديببا ولغويبا " ، بحب  بكتباب  73
ارة التببرا  القببومي والثقافببة العمانيببة ، بإشببراف " قبراءاا فببي فكببر السببالمي " ، صببدر عببن و  

عداد محمد علي الصليبي ، وطبع سنة   م .1993هب=1413سالم الغي ني ، وا 

 . 21الفارسي :  74

 . 39السابق :  75

 . 41السابق :  76

 . 51السابق :  77

 . 1/23الجامعي :  78

 . 2/411السابق :  79

ي شببعر أبببي سببرور " ، بحبب  ببدر الببدين ) الببدكتور حمببدي ( : " الجانببب اللغببوي والفقهبي فبب 81
بكتباب " قببراءاا تحليليببة لشببعر حميببد بببن عبببد اهلل الجببامعي ) أبببي سببرور ( " ، صببدر عببن 

 م .2111هب= 1422و ارة الترا  لقومي والثقافة   العمانية ، وطبع سنة 

راب " ، طببع اْلولبى سبنة المالكي ) محمد بن حمد ( : " منحة الوهاب في نظم قواعد ا ع 81
 . 9 هب ،1419

http://www.nizwa.com/browse6.html
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 . 241السابق :  82

 . 35-33عبد الع ي  :  83

 .   1/5الخليلي :  84

" تحفببة اْلعيببان بسببيرة أهببل عمببان " ، طبعتببه  السببالمي )عبببد اهلل بببن حميببد بببن سببلوم ( :  85
   ، والحجبببي  118،  2/117،  356،  354،  1/262 المطبببابع الذهبيبببة بمسبببقط عمبببان ،

كتبببباا العمانيبببة : دراسبببة لتكوينهبببا ) خلفبببان ببببن  هبببران ( : " المخطوطببباا العربيبببة فبببي الم
وسبل االستفادة منها " ، ماجستير بشعبة المكتباا من قسم المكتبباا والوثبائق والمعلومباا 

، مببببببببببن كليببببببببببة اأداب والعلببببببببببوم االجتماعيببببببببببة ، بجامعببببببببببة السببببببببببلطان قببببببببببابوس ، لسببببببببببنة   
-21م ، أشرف عليها اْلستاذ الدكتور عبد الستار عببد الحبق الحلبوجي ، 1997هب=1418
22 . 

 ما لا ألقى أو أسمع بمن عالج نظم باب من أبواب علم يحبه : 86

 ارني بكلية دار العلوم في منتصف تسعينياا القرن المي دي العشرين ، ُشبر طي مبن حملبة 
القببرلن الكببريم ،  يحببرس بمدينببة طالببباا جامعببة القبباهرة ، كببان قببد نظببم فببي بعببض علومببه 

 منظومة رغب إلّي أن أنظر فيها .
 ي عن بعض الموريتانيين ، أنه نظم كلماا بعض معاجم الفرنسية ، تمكنا منها ! وبلغن

 . 15" شرح بلوغ اْلمل " ، السالمي :  87

 . 83الكندي :  88

 . 34عبد الع ي  :  89

 . 74نجيب  :  91

 .  35عبادة :  91

 . 8،  6المالكي :  92

محمبببود المعببري : " الفصببول والغايبباا فبببي تمجيببد اهلل والمببواعظ " ، ضببببطه وفسببر غريبببه  93
 . 56، والبحراوي :  312، حسن ال ناتي ، وطبعته دار اأفاق الجديدة ببيروا 

 . 1/22أطفيش :  94
 . 481،  4/481السابق :  95
 . 8المالكي :  96

 .79عبادة :  97
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الرضي ) محمد بن الحسن ( : " شرح شافية ابن الحاجبب " ، حققبه وضببط غريببه وشبرحه  98
محمد محيبي البدين عببد الحميبد ، وطبعتبه دار اْلساتذة محمد نور الحسن ومحمد ال ف اف و 

 الفكر العربي .

 . 188الفراهيدي :  99

 . 56-41عبادة:  111

 . 142،  54-51الفراهيدي :  111

 . 41-27عبادة :  112

 . 81-19السابق :  113

 . 21السابق :  114

 . 77-72السابق :  115

 . 15" شرح بلوغ اْلمل " ، السالمي :  116

 . 26– 19عبادة :  117

 . 225-185الفراهيدي :  118

 .215ارسي : الف 119

كأنما صار هذا التقصير عمبا ينبغبي لناشبر الكتباب العمباني ، عبادة سبيئة ؛ فهبذا  111
) الببدكتور وليببد محمببود ( : " نببص فببي السببلوك العمبباني للشببيخ سببعيد بببن خلفببان   خببالص 

للهجبببرة : دراسبببة وتحقيبببق  "، العبببدد الراببببع مبببن مجلبببة نببب وى  1287الخليلبببي المتبببوفى سبببنة 
 ن للصحافة بمسقط عمان :الصادرة عن مؤسسة عما

http://www.nizwa.com/volume24/p113_111.  
هكببذا ، ولعببل صببواب الطبببع  -هببذا العمببل وغيببره دافعببا للدارسببين  يكببونأن  نرجببويقببول : " 

، وبعببد هببذا نشببره  نفائسبه قببراءة، والصببر علببى  للنظببر باهتمببام وجبد للتببرا  العمبباني -إلبى 
الكثيببر مببن الكتببب العمانيببة  تسببمانة اللتببين رأيناهمببا نشببرا علميببا بعيببدا عببن التسببرع والعجلبب

يبت ءم مبع المبنهج العلمبي فبي  ممبا، وهبي محتاجبة البى م يبد مبن الجهبد والتبأني  المطبوعة
بحاجبة كتباب منظومبة  - 42 -عبد الع يب  ينصبح فبي الخاتمبة وهذا  " .تحقيق النصوص 

وتصحيح اْلخطباء المطبعيبة الخليلي )مقاليد التصريف( ، إلى إعادة طبعه لضبط صيغه ، 
فببي خاتمببة  - 223 -، وتأصببيل اأراء الببواردة ، وتخببريج الشببواهد . وهببذا الببو ير يوصببي 

بحثه فبي كتباب منظومبة الخليلبي )مقاليبد التصبريف( نفسبه ، ببأن يحقبق الكتباب ، لتصبحيح 
 أخطائه ، وتوثيق نصوصه ولرائه وشواهده ، وترقيم لياته القرلنية .  
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 . 31الفارسي :  111
اببببن الشبببجري ) هببببة اهلل ببببن علبببي ( : " أمبببالي اببببن الشبببجري " ، حققبببه ودرسبببه  112

،  1992هبب=1413الدكتور محمود محمد الطناحي، وطبعه اْلولبى المبدني بالقباهرة ، سبنة 
 ونشره الخانجي.

،    145،  134،  117،  42، وممببا وقببع فيببه  كببذلك ، اْلبيبباا 24الفارسببي :  113
161  ،167  ،189  ،191  ،198  ،224  ،268  ،333  ،351  ،395  . 

" ضبرائر الشبعر " ، حققبه السبيد إببراهيم  ابن عصفور ) علي بن عبد المبؤمن ( : 114
 . 116م  ،  1982هب=1412محمد ، وطبعته دار اْلندلس ببيروا ، الثانية سنة 

،  113،  119،  95،  68، وممبببا وقبببع فيبببه كبببذلك ، اْلبيببباا  24الفارسبببي :  115
123  ،131  ،141  ،159  ،161  ،187  ،191  ،212  ،231  ،262  ،271  ،
391  ،292  ،319  ،391  ،414  ،411  ،415  ،441  ،444  ،445  ،461  ،
461 . 

 نبل . ابن منظور ) المصري ( : " لسان العرب " ، طبعته دار المعارف ، 116

 . 17ابن عصفور : ج =  117

 . 448، ومما وقع فيه كذلك ، البيا  31الفارسي :  118
 . 3/39ابن عقيل :  119

 259،  253،  163،  161، وممببا وقببع فيببه كببذلك ، اْلبيبباا   21الفارسببي :  121
 ،398  ،427  ،444  ،459  . 

 ابن منظور : سمو . 121

 . 337،  329، ومما وقع فيه كذلك ، البيتان 23الفارسي :  122

،  97،  23،  22،  16،  7، وممبببا وقبببع فيبببه كبببذلك ، اْلبيببباا  26السبببابق :  123
114  ، 111  ،168  ،214  ،215  ،217  ،211  ،214  ،229  ،252  ،261 
 ،274     ،281  ،287  ،295  ،322   ،361  ،366  ،372  ،383  ،391  ،

416  ،447 . 
و) ال ( هذه بعد دخول أداة الشرط عليها ، نافية ال ناهيبة .  . 77-76السابق :  124

التاسبعة ، ببدار المعبارف ، بالقباهرة ،  راجع حسن ) عبباس ( : " النحبو البوافي " ، المطببوع
4/398 . 

 . 77عبادة :  125
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 .21السابق :  126

 . 39-38الفارسي :  127

 . 253-4/248: ابن عقيل  128

 . 111-2/74السابق :  129

 . 38الفارسي :  131

 . 38السابق :  131

 . 39السابق :  132

 . 51، 41السابق :  133

 . 215السابق :  134

 . 9السابق :  135

 .  42،  33السابق :  136

 . 223-2/219،  215 -1/188ابن عقيل :  137

 . 86الدماميني :  138

، الثانيببة  "، طبعببة الكي نببي بالقبباهرة أصببواا اللغببة دكتور عبببدالرحمن( "البب)أيببوب  139
 . 136-135،  م1968سنة 

"،  موسببببببيقى الشببببببعر ( " دكتور إبببببببراهيمالبببببب ) أنببببببيس : 141
،  248،  261، ص ، نشببببرة مكتببببببة االنجلبببببو المصبببببرية م1988الطبعببببة السادسبببببة سبببببنة 

: " لبببب وم مببببا ال يلبببب م " ، شببببرحه وحققببببه إبببببراهيم ا بيبببباري ، وطبببببع الثانيببببة سببببنة  والمعببببري
، وصببقر :  4/  1م ، ونشببرته دار الكتببب ا سبب مية بالقبباهرة وبيببروا ، 1982هببب=1412
178 . 

ن أوهم تعبيره عنها أن المفرغ عنده المنفي ، ثم بينته اْلمثلة .  141  وا 
 . 94-84عبادة :  142

 .  91-89السابق :  143

 . 94-91ة : عباد 144

 .  291-2/291ابن رشيق :  145


