
 املنهجية العلمية اللغوية لتعلم علوم العربية

 للشيخ د. البشري عصام املراكيش

 يف علم النحو والرصف والبالغة والعروض والقوايف واإلمالء

 <تكوين امللكة اللغوية>من كتابه: -كاملة-مستلة 

 

سلني نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني  سالم عىل أرشف األنبياء واملر صالة وال احلمد هلل رب العاملني وال

 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

ال خيتلف اثنان حول أمهية اللغة العربية يف حفظ اهلوية احلضااارية لةمة، ويف ربح حاا ا باملعني األصاا  

عد لدين اإلسااالم، وال خي فى عىل املتأمل الفطن ما تعرفه احلالة اللغوية والعلمية لةمة من تشااتل لغوم مدمر، وبد

خريد م، من خاصة أ ل  -بعد اهلل-خطري عن اللسان العريب األول، وعجز مَريّض عند كثري ممن يدقتدى هبم، ويرجتى 

 ة، قديمها ومستجد ا.اإلسالم وخياِر نخبتهم، عن التعبري العريب الفصيح عن املعاين املختلف

ومن  نا كان انطالق فكرة  ذه املنهجية، وقد استللتها كاملة من كتاب تكوين امللكة اللغوية للشيخ د. البشري 

عصام املراكيش، تناسب املبتدئ، واملتوسح، ويستفيد منها املتقدم، و ي شاملة أل م علوم العربية )النحو والرصف 

كِر يف الكتاب، ومل أزد شيًئا مل يذكر يف الكتاب، وإنام وضعتها والبالغة والعروض والقوايف واإل مالء(، ومل أترك كتاًبا ذد

 كام وضعها املؤلف.

 

  نفع اهلل هبا كاتبها وقارئها وطالب العلم ومجيع املسلمني.

 

                                                                                                                                                                                             
 
 
 

iMuhairiF@gmail.com 
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 الاناحاو والاصارف

 مالحظات الكتاب واملؤلف الرقم املستوى

ل
ألو

ا
 

1 
 لا ع  اجلارم ومصطفى أمني  /النحو الواضح 

 / لا أمحد بوكامخ سلسلة اقرأأو 
 من  نا يبدأ الطالب املبتدئ يف صورة األعجمي

2 
/ لا حميي الدين عبد  التحفة السنة رشح املقدمة اآلجرومية

 احلميد

من  نا يبدأ الطالب املبتدئ الذم ال يعرس عليه أن يتحدث العربية أو 

ن حفظ املتن أو نظمهيفهم من يتحدث هبا،   وحيسد

ين
ثا
ال

 

مع تلخيص مقاصد الكتابني، واالعتناء بتحرير املسائل النحوية  لا ابن  شام   /رشح شذور الذ ب  3

املشكلة من احلاشية ورشح الشوا د النحوية، وكالمها بطبعة حميي 

 الدين عبد احلميد
 / لا ابن  شام   رشح قطر الندى وبل الصدى 4

 مع تلخيص مقاصد الكتاب  / لا أمحد احلمالوم شذا العرف يف فن الرصف 5

 / لا عبده الراجحي التطبيق الرصيف 6
مع االعتناء باإلجابة عىل التمرينات، واحلرص عىل أبواب ترصيف 

 األفعال املسندة إىل الضامئر

 يراجع الطالب فيه ما حصل من قبل يف علمي النحو والرصف / لا مصطفى الغالييني جامع الدروس العربية 7

ث
ال
الث

 

 يبدأ بحفظ األلفية مع حل ألفاظها ومعرفة املعنى اإلمجايل / لا عبد العزيز احلريب الرشح امليرس عىل ألفية ابن مالك 8

 مع ترسيخ حفظ األلفية، والتشبع بمعانيها مع زيادات وخالفيات / لا عبد اهلل الفوزان دليل السالك رشح ألفية ابن مالك 9

مع تلخيص مقاصد الكتابني، واالعتناء بتحرير املسائل النحوية  / لا ابن عقيل    رشح ابن عقيل 10

املشكلة من احلاشية ورشح الشوا د النحوية، وكالمها بطبعة حميي 

 الدين عبد احلميد
 ابن  شام    لا/ أوضح املسالك رشح ألفية ابن مالك 11

 ال يرجع إىل حاشية الصبان إال عند احلاجة األشموين لا /  منهج السالك إىل ألفية ابن مالك 12

 ضبح رصف األفعال من الالمية بعد ضبح رصف األسامء من األلفية لا بحرق احلرضميرشح المية األفعال البن مالك /  13

  / لا حممد عبد اخلالق عضيمة املغني يف ترصيف األفعال 14

  / لا فخر الدين قباوة ترصيف األسامء واألفعال 15

ن حفظ نظم الزواوم عليه فإنه يساعد عىل استحضار القواعد / لا ابن  شام قواعد اإلعراب 16  حيسد

  / لا ابن  شام مغني اللبيب عن كتب األعاريب 17

ع
س
تو
ال

 

 / لا عباس حسن النحو الوايف 18
مرتب عىل ترتيب األلفية، مع البدء بعرض املسائل باختصار، ثم 

 ختصيص مبحث للتفصيل والزيادات ينتفع هبا مريد ا

 رشح عىل أوضح املسالك البن  شام، وفيه لطائف حسنة / لا خالد األز رم الترصيح عىل التوضيح 19

 من نفائس العلم عموًما، وفيه حتقيقات حسنة، وتفصيالت كثرية / لا الشاطبي املقاصد الشافية 20

 املفصل متن نثرم للزخمرشم / لا ابن يعيش رشح املفصل 21

 يف علم الرصف واخلح، و و عمدة يف بابه، وأوىل من رشح الكافية / لا الريض االسرتاباذم رشح شافية ابن احلاجب 22

  / لا ابن عصفور الترصيفاملمتع يف  23

  / لا ابن جني اخلصائص 24

  / لا أيب الربكات األنبارم اإلنصاف يف مسائل اخلالف 25



 

األدب عموًما، ويف كتب خمصوصة اعتنى أصحاهبا اكتساب امللكة اللغوية يف جمال البالغة، إنام يكون بالقراءة الكثيفة يف كتب "        

باملعاين، مثل: )ديوان املعاين( أليب  الل العسكرم، و)الوساطة بني املتنبي وخصومه( للقايض اجلرجاين، و)املوازنة بني أبني متام 

  والبحرتم( لآلمدم، ونحو ا.

نفائس البالغة البالغة املدى الذم ال يدركه البرش، وليستعن يف ذلك  ومن النافع أيًضا: أن يتدبر الطالب ما يف الكتاب العزيز من        

 بالنظر يف كتب التفسري امليّممة  ذه الوجهة، وعىل رأسها: )الكشاف( للزخمرشم، و)التحرير والتنوير( البن عاشور.

القرآن( للباقالين، و)العمدة يف صناعة الشعر ونقده( ثم ليقرأ بعض الكتب املكملة، مثل: )املثل السائر( البن األثري، و)إعجاز         

 "البن رشيق القريواين

 

 

 الاباالغاة

 مالحظات الكتاب واملؤلف الرقم املستوى

ل
ألو

ا
 

 لا ع  اجلارم ومصطفى أمني  /البالغة الواضحة  1
دليل البالغة مع احلرص عىل حل التمرينات واملقارنة مع 

 الواضحة

 مع تلخيص مقاصد الكتاب / لا السيد اهلاشمي جوا ر البالغة 2

  / لا شوقي ضيف البالغة تطور وتاريخ 3

ين
ثا
ال

 

ن حفظ النظم )اجلو ر املكنون( / لا الدمنهورم حلية اللب املصون رشح اجلو ر املكنون 4  حيسد

  / لا حامد عوين املنهاج الواضح يف البالغة 5

  / لا عبد القا ر اجلرجاين دالئل اإلعجاز 6

  لا عبد القا ر اجلرجاين /أرسار البالغة  7

ع
س
تو
ال

 

 / لا القزويني التلخيص 8

االعتناء بدراسته )الذم  و للبالغة ما خالصة ابن مالك 

للنحو(، ومن اسعفته حافظته أن حيفظ نظمه )عقود 

للسيوطي، فليفعل، و ذا يفيد يف استحضار اجلامن( 

 املصطلحات والتعريفات وحسن ترتيب املسائل

  / لا هباء الدين السبكي عروس األفراح 9

  / لا سعد الدين التفتازاين الرشح املخترص 10



 

 

 

 الاعاروض )ومعه القوايف(

 مالحظات الكتاب واملؤلف الرقم املستوى

ل
ألو

ا
 

 لا السيد اهلاشمي  /ميزان الذ ب يف صناعة شعر العرب  1

 كاماًل مع احلرص عىل حل التمرينات، وتقطيع األبيات تقطيًعا 

 / لا حممود مصطفى رشح كتاب أ دى السبيل إىل علمي اخلليل 2

  / لا حممد بن ع  املح  شفاء الغليل يف علم اخلليل 3

ين
ثا
ال

 

4 
/ لا حممد بن عبد اهلل  جمدد العوايف من رسمي العروض والقوايف

 الشنقيطي

العلم، بكل ما حيتاج إليه الطالب يف  ذا  -مع االختصار-حميح 

ويغني عن املتون املتداولة يف  ذا الفن، ويعيبه أن رشوحه قليلة، 

 ولذلك يمكن االكتفاء يف حل ألفاظه: بطرة الناظم

ع
س
تو
ال

 

  / لا الدماميني العيون الغامزة 8

  / لا اخلطيب التربيزم الوايف يف العروض والقوايف 9

10 
/  العروض والقوايفاإلرشاد الشايف رشح متن الكايف يف علمي 

 لا الدمنهورم
 

 اإلمالء

 مالحظات الكتاب واملؤلف

 لا عبد السالم  ارون  /قواعد اإلمالء 
فإنه عىل صغر حجمه يغني عن كثري من الكتب املفصلة يف  ذا 

 الباب


