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  الملخص

 
من أعظم ما أنجزؤه مما  وقد أبلى علماء نيجيريا أحسن البالء في خدمة الّلغة العربّية وآدابها، وكان علم الّنحو العربي

وال زلنا في أمس الحاّجة إلى استنهاض الهمم  طابت به القلوب المحّبين،أّدى أهل الكثيرين من الخصوم، من بعد ما 
التي قّدمها علماء نيجيريا في تقّدم عجلة الّنحو العربي في نيجيريا  والعقول لتسليط األنوار الّسنية على تلك الجهود

 هوداألخرين إلى ج وشرح وتعليق واختصار وتحقيق. ولذلك حاول هذا البحث لفت أنظار من حيث تصنيف وتأليف
قسمنا المقالة إلى  علمائنا في تطوير الّنحو العربي الذي هو الوسيلة لجميع العلوم المكتوبة بالعربّية ولتحقيق ذلك

والقسم الثاني يناقش اهتمام علماء نيجيريا  أربعة أقسام بعد المقّدمة. فالقسم األّول عبارة عن الّتعريف الوجيز بنيجيريا،
ع القسم الرّاب نيجيريا آفاق التطّور واالزدهار، وجاءت الخاتمة في ي والقسم الثالث على دراسة الّنحو فيبالّنحو العرب

 البحث. ما في األخير وهي خالصة
 

ABSTRACT 

Nigerian Scholars have undergone several challenges in their attempts to preserve 

Arabic language and Literature. Arabic grammar is one of the areas where they made 

remarkable contributions. This research sees a great need to exhibit those 

tremendous achievements which cover their publications, commentaries on and 

authentication of others works. The first section of this paper, after introduction, 

talks on Nigeria; second and third sections discuss passion of Nigeria scholars for 

Arabic grammar and its advancement respectively. Summary and conclusion are I n 

the last section of the paper. 
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 :المقدّمة

 ما أعظم من يالعرب الّنحو علم وكان وآدابها، العربّية الّلغة خدمة في البالء أحسن نيجيريا علماء أبلى وقد
 إلى اّجةالح أمس في زلنا وال المحّبين، القلوب به طابت ما بعد من الخصوم، من الكثيرين أهل أّدى مما أنجزؤه

 الّنحو عجلة قّدمت في نيجيريا علماء قّدمها التي الجهود تلك على الّسنية األنوار لتسليط والعقول الهمم استنهاض
 .وتحقيق واختصار وتعليق وشرح وتأليف تصنيف حيث من نيجيريا في العربي

 الوسيلة وه الذي العربي الّنحو تطوير في علمائنا جهود إلى األخرين أنظار لفت البحث هذا حاول ولذلك
 .المقّدمة بعد أقسام أربعة إلى المقالة قسمنا ذلك ولتحقيق بالعربّية المكتوبة العلوم لجميع

 والقسم العربي الّنحوب نيجيريا علماء اهتمام يناقش الثاني والقسم بنيجيريا، الوجيز الّتعريف عن عبارة األّول فالقسم
 خالصة وهي راألخي الرّابع القسم في الخاتمة وجاءت واالزدهار، التطّور آفاق نيجيريا في الّنحو دراسة على الثالث

 .البحث في ما

 :بنيجيريا الوجيز التعريف

 وشرق ينيب جمهورية وغربا غنيا خليج وجنوبا نيجر جمهورية شماالا  تحدها عظمى أفريقية دولة نيجيريا
( 231،868) البالغة أرضها مساحة لرحبة وحديثاا قديماا أفريقيا غرب دول قلب نيجيريا وتعد كمرون، جمهورية
 .نسمة( 210،802،300) على النايف سكانها عدد ولضخامة مربعا كيلومتر

 الرابعة لدرجةا في شماال وانتهت االستواء خط شمال الرابعة الدرجة من تبدأ الجنوبية نيجيريا أراضي وكانت
 .(1)يالم وخمسين ستمائة الجنوب إلى الّشمال ومن ميل سبعمائة غربها إل شرقها من نيجيريا طول ويبلغ عشرة

 المعترف أشهر ،(2)قبيلة مأتي عن ينيف مما البالد تتالف أبوجا، الحالية والعاصمة الغوس القديمة وعاصمتها
 الغربي، اإلقليم ويقطنون ربايو  وقبيلة الشرقي، اإلقليم وموطنهم إيبو وقبيلة الشمالي، اإلقليم وموظبتهم هوسا، قبيلة بها،

 .(3)الشمالي اإلقليم فتقطنان والكانوري الفالنية وقبيلة

                                                           

ع، جميع حقوق الطّبع، محفوظة للمؤّلف، بدون ذكر سنة الطّب روائع المعلومات عن أقطار أفريقيا وبعض ما نبغت فيها من المملكات،مصطفى زغلول سنوسي: -1 
 .10ص:

 .161م، ص:1002هـ/2331، 13تصدر جامعة الملك سعود، بالّرياض، المجّلد  مجّلة اآلداب،لطيف أونيرتي إبراهيم: فّن المقالة في األدب العربي الّنيجيري،  -2 
 .13م، ص:2261لبنان،  -مطبعة دار الحياة بيروت مؤجز تاريخ نيجيريا،آدم عبد الله اإللوري:  -3 
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 الميالدي لتاسعا القرن إالفى اليوم الموجود الشكل وبهذا االسم بهذا تعرف لم نيجيريا أنّ  بالذكر الجدير ومن
 .عليها واستولي البريطاني االستعمار افتحهما حيث

 تماما، النهر اسم جرالني دوله أخذت إذا وأنّه النيجر، بنهر متصلة االسم بهذا نيجيريا تسمية أنّ  المؤرخين بعض وأثبت
 لحدود امالش االسم جعل وأّما النيجر، حول ما تعنى فأصبحت واحد، مقطعا النهر اسم إلى أضافت قد نيجيريا فإن

 من -8 بتاريخ لصادرا عددها في البريطانية جريدة في بذلك أعلنت حيث البريطانية الحكومة اختراع من فإنّه نيجيريا
 ودين يحيةوالمس اإلسالم دين ولكن للبالد رسمية بديانة نيجيريا قانون يعترف ال بعيد وأما ،(1)تزل م،2882-يناير

 .نيجيريا في شهرة الديانات أكثر البدائية والمعتقدات المحلية،

 :العربي بالنّحو نيجيريا علماء اهتمام

 علم كانو  اإلسالم، في دّون علم أّول هو إذ يوٍم، أّول من الّتقوى على أّسس لعلم والّصرف الّنحو علم إنّ 
 لةونح األمم من الهمم أهل وحرفة المناقب، وأنصح المراتب، وأرفع المناصب، وأرجح المكاسب، أربح من الّنحو
 .(2)الكريم القرآن لغة العربّية، الّلغة مح وهو ال لم والحلف، الّسلف من الّشرف أهل

 اهتمام ىإل أّدت ومالبسات وطروق وأسباب وعوامل بواعث ولوالدته لنشأته وكان وترعرع الّنحو نشأ وقد
 :يأتي ما أبرزها ومن بقواعده العرب

 الذي الّلحن شوف عند نصوصه على الله كتاب محافظة في القرّاء عند الّشديدة الّرغبة وهو :الّديني الباعث -3
 .(3)العزيز الله كتاب على للحفاظ القواعد وضع إلى الّدين أمر يهّمه من دعاء

 يغيرون الخلفاء كانو  األمويين، فترة في خالصة عربّية دولة إلى اإلسالمّية الخالفة تحولت :السياسي الباعث -1
 حثّ  الكريم، قرآنال قراءة في الّلحن فشا  ولما للدولة، رسمّية لغة كانت حيث شديدة غيرة العربّية الّلغة على
 قاعدة عوض طريق عن الله كتاب صيانة في يفّكروا أن على والعلماء واألمراء الخلفاء من المسلمين ذلك

 .(4)الّلحن من الّلسان تصون

                                                           

 .21م، ص:2283عبد الحمد شعيب أغاكا: "مشاكل الّلغة العربّية لدى الطّالب الّنيجيري"، جميع حقوق الطّبع، محفوظة للمؤّلف،  -1 
 .26، ص:1022هـ/2331نيجيريا، الطّبعة األولى،  -ات  كنو، مطبعة دار األّمة لوكالة المطبوعصور من اإلعالل بالحذف في القرآن الكريميحيى فاروق ثيط:  -2 
 .22م، ص:1008مطبعة دار المعارف، القاهرة، الطّبعة الحادية عشرة،  المدارس الّنحوية،شوقي ضيف:  -3 
 .11م، ص:1020يريا، نيج -الة المطبوعات كنو، مطبعة دار األّمة لوكعلم الّتصريف وأهمّيته في فهم الّنصوص العربّية والقرآن الكريم خاّصةيحيى فاروق ثيط:  -4 
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 والّسحر البالغةو  الفصاحة من فيها لما -العربّية الّلغة -بلغتهم يفخترون العرب كان لما :القومي الباعث -3
 من غةاللّ  هذه تصون التي القواعد وضع إلى ذلك دفعهم الّلغات، من غيرها في موجودة تكن لم التي

 .باألعاجم وامتزاجهم اختالطهم يعدّ  وخاّصة والفساد، االنخطاط

 والّذهني العقلي الّرقي هذا يدفعها أن في غرابة وال والّذهن، العقل راقّية العرب كانت لما :العربي العقل رقي -3
 .وأقيسه وأبوابه والّصرف الّنحو بعلم واهتمام وضع إلى

 بعض من عضهاب نرى القدم، منذ العربي بالّنحو العرب اهتمام أّدت التي المذكورة البواعث هذه في نظرنا وإذا
 تجعل التي نيعةالشّ  واألغاليط الخطإ من والقلم الّلسان صون عن نيجيريا علماء لدى الّنحو وضع دوافع عن تختلف ال

ا وآدابها الّلغة ا ركيكا  .وتعقيدا

 علماء اهتم ولذا ،(1)فيها المسلمين عاّمة بل نيجيريا، ديار في العربّية طالب لدى قائمة الّدوافع هذه يزال وال
ا اهتماماا نيجيريا  .العربي الّنحو في شديدا

 العرب كالم يف فائدته وأهمّية كعبه وعلو شأنه رفع في المنظومات ونظم األشعار نيجيريا علماء قرض ولذا،
 :يقول ديوانه في الحقيقي اإلمام صالح يحيى قول ومنه

 دراسه اآلداب على  بنـور ليمشي**  فطـالبه  آلداب  نـور  النّـحو

 سامعه لست  كـالب عـواء إال**  يحسنه  الّنحو  بدون  الكالم  ليس

 عاقله طاشي من سوى  العلوم  نحو**  قيم من للّنحو ما  الـمرء ينكر ال

 عارفـه  فـاز  قد  إلعرابنا  فـنّ **  مطلبه اإلنسان على العلوم  خيـر

 آخذه العيب بدون الـخطاب يولي**  ألسن في اآلداب  زينة  بـه أكرم

 عاّمـه  الّشك بدون العلـوم باقي**  يخدمه  العلم  كلّ  الّنحو يعلم من

 مالذتـه  يكسبه  الكـالم ملـح**  كذا  العلوم كمفتاح  إالّ  الّنحو ما

                                                           

لعربّية والّدراسات اإلسالمّية، يصدرها قسم الّلغة ا مجّلة الّلوح،عبد الغني أبمبوال عبد الّسالم: "أضواء على تعليم الّنحو العربي لدى اإللوري أنموذج بعض كتبه الّنحوية"،  -1 
 .3، ص:1020لّسابع، جامعة ميدغري، نيجيريا، المجّلد السابع، العدد ا
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 شاهـقه اإلنسان من  العلـوم كلّ **  على الكالم  إعراب  علم حّبذا يا

 حاملـه  األجسـاد من كروح إالّ **  األدب في الّنحو بعلم يضاهي ماذا

 (1)ظافره لإلنسان الّنحو ففي جاهد**  مشغلة الّنحو  بدون  العلـوم كلّ 

 .(2) (م1002 المتوفى) اإللوري، أبارغدوما بكر أبي الّشيخ قول ومنه

 قعرهـا تـحت ساكن وماء كثير**  نظرتها  حين  العلم فنون وجدت

 وحبلها ودلو مثل كانا الّصرف لك**  وكذا  الّنحو بينها من ولكنّـها

 لعلمهـا  متقنيـن  تكونوا خداماا**  علمائـه لدى  كونوا  ألجلهما

 لفقدهـا هرّ  بيـن  كفـار يكون**  جاهالا   كان علمه عن الذي فإنّ 

 بنبحهـا الكالب  مثل  وأصـواته**  علومـه  من كثرة في وجاهـله

 بطالبــها علمها  في  ليكثـروا**  عندنا الّطالب  كلّ   أمرت لذاك

 كّلها والّصرف الّنحو  بعلم  لعدمي**  محشر بين من الخزي أخاف ألني

 يلبسونـها  للذي  جـميالا   لباساا**  علـومنا  لباقي  كانـا  وأنّهما

 (3)عاقبتهـا  يرى فليكفر شاء ومن**  هذه بنطقي فليؤمن  شـاء ومن

 (.2131 المتوفى) فودي بن الله عبد قول ومنه

 الّشريــف  وفرعه دوحته**  والّتصريف الّلغات فأصله

 األدبــاء بعلمـه  أسراره**  وكيمياء  كنـزه  مفتاح

                                                           

 .33م، ص:1026هـ /2338، مطبعة مركز الهدى، إلور،  نيجيريا، الطّبعة األولى، ديوان العشارياتيحيى صالح اإلمام الحقيقي:  -1 
 إلورن، نيجيريا، الطّبعة مطبعة كيؤدميلوال ،دراسة موازنة بين منظومتي الّشيخ إبراهيم إنياس والّشيخ أبي بكر الّصديق أبارغدوما اإللوري في علم الّصرفقاسم إبراهيم:  -2 

 .18م، ص:1023هـ/2331األولى، 
، بدون ذكر سنة حقوق الطّبع، محفوظة للمؤّلف قصيدة ترغيب لتالميذ في تذكرة أسماء بعض من العلماء العارفين بالّنحو والّصرفي،أبوبكر الّصديق ابارغدوما:  -3 

 .3الطّبع، ص:
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 (1)أقوام ذين واجتماع الّنحو**  أرحم أبيهـا العلـوم أم

 الّنيجيريين لماءللع أنّ  واضحة داللة تدلّ  الّنيجيريين علماء قّدمها التي المعروضة األبيات هذه إلى نظرنا وإذا
 .العربي بالّنحو بالغاا اهتماماا اهتمّ 

 

 :واالزدهار التّطّور آفاق نيجيريا في العربي النحو

 وقد بيهما، صلالف يمكن ال توامان فهما اإلسالم بواسطة نيجيريا في دخلت العربية الّلغة أنّ  العلماء أثبت
 األبواب وفتح ّلغة،ال إليهم حّبب لهما، الخالص حّبهم لكن واجتهاد، بجد اإلسالمي والّدين العربّية الّلغة أجدادنا تعلم
 .(2)األلباب ولقح

 جمع ّدراساتال إلى يوصل وسيلة فهو اإلسالمّية، الّدراسات لتعلم االنطالق ونقطة أساس هو العربي والّنحو
 .بالعربّية المكتوبة العلوم

 كان الكتب، يف ودّونوه المحّمدية، لألمة وبينوه الحنيف الّدين خدموا الذين الّنيجيريين علماء نرى ولذلك
 الغاية لتحقيق الغاية لىع الوسيلة قدموا وكتابةا، نطقاا واتقانه العربي، الّنحو تعلم هو تعلمهم بداية في به يبدون ما أّول

 .(3)الغاية ضيعت الوسيلة ضيعت وإذا وسيلة بال غاية ال حيث

 من خوف مطالبه بها يهتدي الّنحويّة الكتب تصنيف في القدامى العلماء دفع مما القول هذا سر ولعلّ  
 .الّديار هذه في العربي الّنحو تطور على تدلّ  التي القّيمة الّنحويّة الكتب بعض ذلك مع فلهم الخطاء في الوقوع

: مثال خيرو  والّلغوي الّنحوي الّنيجيريين العلماء مستوى عن تعبر قّيمة نحوية إنتاجات ذلك على وشهد
 اإللوري الله عبد آدم الّشيخ حّققه ،(4)(2131 المتوفى) فوديو بن عثمان للّشيخ{ اإلعراب طالب أيا} كتاب

 أبياته عدد ويبلغ ،{المحيط البحر} كتاب ،(2131 المتوفى) فودي ين الله عبد وألخيه ،(5) ،(م2221 المتوفى)

                                                           

 .33م، ص:2283هـ/2303حقوق الطّبع، محفوظة للمؤّلف، الطّبعة األولى  ب الحصن الّرصين في علم الّتصريف تحقيق وشرح،كتامحمد صالح حسين:   -1 
 FAIS JOURNAL OF THE HUMANITIES BAYERO الّلغة العربّية وآدابها في نيجيريا آفاق الّتطّور واالزدهار،عيسى ألبي أبوبكر:  -2 

UNIVERSITY, KANO NIGERIA, VOL, 4, NO: 2, 2010, P:235.  
 Published by the Nigeria Association of Teachers of Arabic، مكانة اللغة العربية في تعلم الدراسات اإلسالميةأبوبكر الصديق إدريس:  -3 

and Islamic Studies (NATAIS) 1428 A.H/ 2007 C.E, P:141 
 .63م، ص:2288هـ/2328بدون ذكر المطبعة، الطّبعة الثالثة،  نيجيريا والّشيخ عثمان بن فوديو الفالني،اإلسالم في آدم عبد الله اإللوري:  -4 
 .2م، ص:1000هـ/2312مؤّسسة حماية الثقافة اإلسالمّية، الغوس، مع اإللوري في أيامه، مطبعة حماية الثقافة اإلسالمية الغوس للنشر والّتوزيع،  -5 
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 حّقق فودي بن الله عبد للّشيخ ،(2){الفرق من تشابه لذي فيما البرق لمع} وكتاب ،(1)بيت وأربعمائة األلف أربعة
 عام الماجستير درجة على للحصول (م1021 المتوفى) ثيط فاروق يحيى المرحوم الدّكتور وشرحه الكتاب هذا

 بذل للغاية فيسن فودي بن الله عبد الشيخ تركه الذي الّلغوي الّتراث إنّ : بقوله الكتاب هذا أهمية يصف م،2228
ا فيه  ،{الفرق من هتشاب لذي فيما البرق لمع} كتاب الّتراث هذا بين من وكان المتعاقبة، األزمنة خالل ناجحاا جهدا
 .الغرر الّنحوية المسائل من الّدرر على ويحتوي القدر، جليل كتاب فهو

 كتاب احبص اإللوري الله عبد آدم الّشيخ األمام إلى العربي الّنحو تطور عجلة تقدم في الالمعة العلماء ومن
 الذي هلالسّ  القريب األسلوب على العربي الّنحو لمعرفة أّولية دروس فيه نحوي كتاب وهو ،(3){الّنحو تقريب}

 والحديثة القديمة لكتبا في العربي الّنحو لفهم لهم مفتاحاا وكان نيجيريا، في العربّية الّلغة طلبة أبناء عقول يناسب
 يالبطار  كـالمصباح اإللوري الله عبد آدم الشيخ ألّفه ،(4){والّتصريف اإلعراب مفتاح} وكتاب والمختصرة المتطولة

 األجرومية شرح اختصر ،(5){الّنحو علم مقدمات} وكتاب نيجيريا في العربّية الّلغة لطالب والّتصريف الّنحو دروس في
 العربي الّنحو تعليم يف لهم وعون العربّية الّلغة طالب منه ليستفيد زمانه، في المكّرمة مّكة مفتي دخالن زيتي للّشيخ

  .نيجيريا في

 (6){وتوجيه دراسة العربي الّنحو مشاكل أسباب من صور}بـ الموسوم كتاب الّنحوية إنجازات ومن
 هذا في سابقاا، كنو، -بايرو جامعة العربّية، الّلغة بقسم العربي، الّنحو أستاذ سويد نائبي علي المرحوم للبروفيسور

 إلى العربي الّنحو رسي تعرقل تزال وال عرقلت أنّها المعاصرون الّنحاة يرى التي األسباب أهمّ  نائبي علي سجل الكتاب
 .الّتعليمّية المجاالت في األمام

 الموسوم كتاب والعميقة الجادة الّنحوية األعمال من م،1000 من األّول العقد وهي الفترة هذه ألفته ومما
 بايرو، ةجامع العربّية، الّلغة بقسم المحاضر ثيط، فاروق يحيى للدكتور ،(7){العربي الّنحو في والمعرب المبني}بـ

ا، ترتيباا ورتّبه والحديثة، القديمة المختلفة الّنحو كتب من الكتاب هذا جمع سابقا، كنو  أغلبّية ترتيب خالفي جديدا
                                                           

 .2م، ص:1002هـ/2330حقوق الطّبع والّنشر محفوظة للمؤّلف، الطّبعة األولى،   درر من البحر المحيط،لخامس درماا: محّمد الثاني محّمد ا -1 
ولى، ا، الطّبعة األمطبعة دار األّمة لوكالة المطبوعات كنو، نيجيري لمع البرق فيما لذي تشابه من الفرق للشيخ عبد الله بن فودي دراسة وتحليل،يحيى فاروق ثيط:  -2 

 .12م، ص:1022هـ/2331
 .1مطبعة الثقافة اإلسالمّية أجيجي الغوس، نيجيريا، بدون ذكر الّسنة، ص: تقريب الّنحو،آدم عبد الله اإللوري:  -3 
 .1مطبعة الثقافة اإلسالمّية أجيجي الغوس، نيجيريا، بدون ذكر الّسنة، ص:  مفتاح اإلعراب والّتصريف،آدم عبد الله اإللوري:  -4 
 .2مطبعة الثقافة اإلسالمّية، أجيجي الغوس، نيجيريا، بدون ذكر الّسنة، ص: مقدمات علم الّنحو،آدم عبد الله اإللوري:  -5 
 .6م، ص:1008هـ/2312مطبعة دار األّمة لوكالة المطبوعات كنو، نيجيريا، الطّبعة األولى،  صور من أسباب مشاكل الّنحو العربي دراسة وتوجيه،علي نائبي سويد:  -6 
 م، ص:هــ.1006، مطبعة دار األمة لوكالة المطبوعات كنو، نيجيريا، الطّبعة االثانية، المبني والمعرب في الّنحو العربييحيى فاروق ثيط:  -7 
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 بعنوان أخر فصنّ  ثـمّ  العلم، لطلبة ودراسته الّنحو فهم يسهل أن بغية العمل بهذا وقام الموجودة، الّنحوية الكتب
 قام ئل،الها الّنحو المخزون عن ليتمّ  ومضموناا شكالا  الكتاب هذا به يتمّيز ما فإنّ  ،(1){الّتوابع ألحكام الجوامع}

 واإليضاح البسط من هاحقّ  توفي مفّصلة دراسة لها تستقلّ  بأن جديرة العربي الّنحو في الّتوابع ظاهرة بأنّ  العمل بهذا
 بدون العربي لّنحوا في وخصائصها الّتوابع أحكام على الوقوف من والدارس والقارئ الباحث يتمّكن بحيث والّتهذيب

 عن الغطّاء شفك}بـ الموسوم كتابه وكذلك والحديثة، القديمة الكتب في تتبعها عن غنى في ويكون ومشقة، عناء
ا بياناا يتضّمن الكتاب وهذا ،(2){األسماء منصوبات  مسائله يطث فاروق يحيى اقتطف المنصوبة األسماء عن واضحا

 والّشعر لّنبوية،ا واألحاديث الكريم، القرآن من المتباينة بالّشواهد قاعدة على وأيّد والحديثة، القديمة الّنحاة كتب من
 .فيها الّشاهد وموضع منها الغامض إعراب ذكر مع وغيرها العربي،

 المعروف ب،الّلبي الجامع محمد للّشيخ ،{األدبّية الّنحوية المنظومة} كتاب المنظومة الّنحوية األعمال ومن
 النقاب يكشف الذي األصيل الّنحوي الّتراث من العمل وهذا ،(3) (م2211 وقيل م2213 المتوفى) األدب، بتاج
 فقط، ساعة صفن بين األبيات هذه بتأليف قام المنظومة صاحب إذ الّديار، هذه في وتطوره العربي الّنحو جذور عن

 يقالّصد بكر أبي للّشيخ ،{الّنحو علم في المنابر مرقاة} وكتاب ،(4)الّديار هذه في الثّقة الّرجال ورده ما حسب
 جبي التي الّنحوية المبادئ فيها ذكر نحوية منظومة عن عبارة فالكتاب ،(5) (م1002 المتوفى) اإللوري أبارغدوما

ا إلماما يلموا أن المبتدئيين طالب على  .(6)بها شديدا

 أالويى الّدين نور لقمان للدكتور ،(7){اإلعراب ميمية}بـ الموسوم كتاب الّنحوية لمنظومة النماذج خير ومن
 العربّية اللغة قواعد همف لتسهيل الكتاب هذا نظم نيجيريا، بوشى، غظو بجامعة العربّية، الّلغة بقسم المحاضر الزّكوي،
 لهم يكتب أن ىعل العربّية الّطالب بعض من الطّلب كثرة المضني العمل إلى وحفزه اإلعراب، إلى الّطالب وتقريب

 كذلكو  الكتاب، مقّدمة في قوله حسب على دعوتهم تلبية الكتاب هذا فأّلف الّنحوي، الميدان هذا في نظماا
                                                           

 .23م، ص:1002هـ/2330مطبعة دار األّمة لوكالة المطبوعات كنو، نيجيريا، الطّبعة األولى،  الجوامع ألحكام الّتوابعيحيى فاروق ثيط:  -1 
 .8م، ص:1020مطبعة دار األمة لوكالة المطبوعات كنو، نيجيريا،  كشف الغطاء عن منصوبات األسماءيحيى فاروق ثيط:   -2 
 .3م، ص:2282هـ/2322حقوق الطبع، محفوظة للمؤّلف، الطّبعة األولى،  وكبار تالميذه شعراا ونثراا،آثار الّشيخ الّلبيب تاج األدب عبد الّلطيف أحمد أديكليكن:  -3 
وجى إلورن، كوار، مطبعة دار توفيق الله أول  المنظومة الّنحوية األدبية للشيخ محمد الجامع اللبيب تاج األدب تحقيق وتقديم،خضر صالح الّدين أبأوكغي األدبي:  -4 

 .8م، ص:2268بعة األولى، نيجيريا، الطّ 
 ILORIN JOURNAL OF المالمح اإلسالمّية في شعر المرحوم أبي بكر أباغدوما دراسة تحليلّية تطبيقية،محّمد كمال الدين بللو:  -5 

HUMANITIES, A PUBLICATION OF THE KWARA STATE, COLLEGE OF ARABIC AND 
ISLAMIC LEGAL STUDIES, ILORIN, VOL:3, NO:7, 2004, P:5 

 .2حقوق الطّبع، محفوظة للمؤّلف، بدون ذكر الّسنة، ص:  مرقاة المنابر،أبوبكر الّصديق أبارغدوما:  -6 
 .1م، ص:2228حقوق الطّبع محفوظة للمؤّلف، الطّبعة األولى،  ميمية اإلعراب،لقمان نور الّدين أحمد أالويى: -7 
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 في والقلم ن مدرسة المؤّسس الزّيتوني، إبراهيم المصباح محّمد لألستاذ ،{الّنحويّة المبادئ في الّزيتونية المنظومة}
 الّنحويّة المبادئ على تويتح بيتاا، وسـّين ستة أبياته عدد ويبلغ الّتعليمي، الّشعر عن عبارة الكتاب وهذا الغوس، والية

 .(1)للمبتدئيين

 حفةفت ،(القرآن صاحب) الّسالم، عبد األّول لمحمد ،{اإلعراب تحفة} كتاب اإلبداعّية اإلنجازات ومن
 وإنّ  الناظم هذا عّمقت عن تتم عديدة، نحوية مسائل في بيتاا وثمانين إحد تحفة أبيات تبلغ نحويّة منظومة اإلعراب

 ألبي يسىع الدّكتور الكتاب تقديم صاحب قول حدّ  على الّديار هذه في العلم طالب إلى العمل هذا يقدم مؤلّفه
 .(2)نيجيريا إلورن، جامعة العربّية، الّلغة بقسم والمحاضر العمالق الّشاعر أبوبكر

 كتبت م،1002 عام صدر التي حنيفة أبو زبير حامد للّشيخ ،{الحروف قاموس} كتاب بالذكر ويجدر
 المدارس في الوسطى صولالف بعض في العربّية الّلغة طالب بها ليستفيد ةيالمعنو  الحروف عقد حلّ  على الّضوء دراسته

 م،1006 عام نشر الذي ،{األعاريب ضوابط معرفة في األساليب أنفع من} وكتاب ،(3)نيجيريا في اإلسالمّية
 نيجيريا، في العربّة غةاللّ  لطالب تطبيقها يصعب قد ما اإلعرابّية القواعد المؤّلف ودرس الّدين، تاج اللبيب أحمد للسيد
 .(4)والتمثيل والّتعليل بالّتحليل مستبهماتها وبّين

 بهذا قام الذي ،{جزأن التطبيقي الّنحو إلى المرشد}بـ المعنونة كتاب وجود الّنحويّة الّتطورات أثبته ومما
 الطّالب دىل أهمّية من لإلعراب لما نظراا األزهر خريجي من ألنّه الّشريف، باألزهر المقررة الكتب نهج على العمل
 الكتاب لغة تكون نأ راعياا األدبّية والعبارات الّنبوية واألحاديث القرآنية، الّنصوص من الّنحويّة الّشواهد بعض وأعرب
 .(5)نيجيريا في العربي للنحو الّدارسين لجميع مناسبة

 يحيى الله سعد للمرحوم نم،2228 عام صدر ،{الجرّ  حروف في الّطالب مرجع} كتاب ذكر ننسى وال
 غمض ما اتوضيحا  الجرّ  حروف على الّتدريب في قالئل بعض جمع حيث وجيز بعمل قام فقد ،(م1008 المتوفى)

 .(6)العربي حوالنّ  في الّتأليفات مختلف من فهم من يتمّكنوا حّتى المبتدئيين الطّلبة على الّدراسات هذه من

                                                           

 .2م، ص:1001هـ/2318مطبعة رضوان الله األكبر، الغوس نيجيريا، الطّبعة الثانية،  الّزيتونية في المبادئ الّنحوية، المنظومةمحّمد المصباح إبراهيم الّزيتوني: -1 
 .6حقوق الطّبع محفوظة للمؤّلف، بدون ذكر سنة الطّبع، ص: تحفة اإلعراب،محّمد األّول عبد الّسالم:  -2 
 .3م، ص:1002هـ/ 2312ع محفوظة للمؤّلف، الطّبعة الثاني، حقوق الطّب قاموس الحروف،حامد زبير أبو حنيفة:  -3 
 م، ص:هـ.1006هـ/ 2318جميع حقوق الطّبع والّنشر، محفوظة للمؤّلف، الطّبعة األولى،  من أنفع األساليب في معرفة ضوابط األعرايبأحمد الّلبيب األدبي:  -4 
 م، ص:هـ.1001هـ/2316ع حقوق الطّبع والّنشر، محفوظة للمؤّلف، الطّبعة الثانية، جمي المرشد إلى الّنحو الّتطبيقي،عبد الحميد يوسف علي:  -5 
 .3م، ص:2228هـ/2328مطبعة شركة البركات للطباعة والنشر أجيغنلى، الغوس نيجيريا،  مرجع الّطالب في حروف الجّر،سعد الله يحيى اإللوري:  -6 



8201, 2, No: 3: l) VoJALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 

 
Journal of Arabic Language Specialized Research (JALSR) 03 

 ،{العربي ّنحوال فنّ  في العدد توضيح} كتاب نيجيريا في العربي الّنحو في صنف ما وأوفى أحسن ومن
 آراء جمع حيث جبار بعمل قام لقد اإللوري، الله عبد آدم بن ثوبان لمحمد م،1006 عام الثانية الطبعة نشرت

 .واحد كتاب في العدد قضية حول الّنحويين

 :قائالا  الكتاب إعجاب أثار الذي الزّكوي العزيز عبد الّرحمن عبد الّشاعر مع فإنّنا نفيسه، على وبناء

 للعقد  خـال  الّتوضيـح  ذلك**  العدد  لطـالب  الله وهب

 العدد  توضيـح  أم يشكر ثـمّ **  ربـه يـحمد يقرأه من أن

 بالعـدد هـذا أوالها  عربـت**  نـشره من ثـانية  طبـعة

 وغد اليوم في  الّتعداد  حيــرة**  مـن  يهديه ما للقارئ فيه

 قصـد  قد  ما لو الّشاو لسـواه**  يدع  لم حّتى الّتوضيح سبق

 الّصدد  هـذا  في  اإلخوان مقنع**  ألفــيته  طالعته  عندمـا

 األحد موالنا العدّ  مـحصى جلّ **  دهره من يا  العدّ   أجاد من

 حسـد  من إال الّتوضيـح ينكر**  ال  الّتوضيح أبو بل أمّ  أنت

 األسـد والعلـم اإلسالم في هو**  الذي اإللوري شبل يا فزت

 .(1)األحد ربّ  من المرحوم لألب**  دائـمة نــازلة رحـمة

 لعبد ،{المبنيو  المعرب في األسماء مفتاح} كتاب العربي الّنحو في الّنيجيريين العلماء قرائح جادت ومن
 لمعرباتوا المبنيات همّ  بدراسته، الكتاب هذا في اإلسهام المصّنف ويهتمّ  م،1003 عام صدر يونس، ألفنال الواسع

 .(2)األسماء على وحصر العربي الّنحو في

                                                           

طّبعة الثانية، مركز العلوم العربّية واإلسالمية، أوتوبو، أغيغى، الغوس، نيجيريا، للنشر والّتوزيع، ال في فّن الّنحو العربي،توضيح العدد محمد ثوبان آدم عبد الله اإللوري: -1 
 .3م، ص:1006هـ/2318

 .2م، ص:1003هـ/2311حقوق الطّبع، محفوظة للمؤّلف، الطّبعة األولى،  مفتاح األسماء في المعرب والمبني،عبد الواسع ألفنال يونس:  -2 
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 ،{البتدائّيةا للمدارس الّنحوية الخالصة} كتاب نيجيريا، في العربي الّنحو تطور في الّنماذج خير ومن
 سيطوتب الّنحوية، المعلومات بعض تلخيص على المؤّلف ويقوم م،1020 عام الكتاب نشر العريف، الّدين للكمال
 .(1)نيجيريا في والّتمهيديّة االبتدائّية المرحلة لطلبة يسير بأسلوب قواعدها

 اإلبادني، القارئ ازكري عّباس للّشيخ{ االبتدائّية للمدارس والّنحو الّصرف قواعد} كتاب بذكر يفوتنا وال
 مدرساا كونيأن ب نيجيريا، كنو، بمدينة الّرحمن عباد لجماعة الّتعليم لجنة أمرته فقد م،2283 عام الكتاب صدر
 ومناسبة صرةمخت مذكرة بوضع الّلجنة من طلب ولذلك االبتدائّية، مدرستها فصول بعض في العربي الّنحو لماّدة

 .(2)المؤّلف قول حدّ  على الّنحو علم مبادئ أهمّ  بكتابة له فأّدت لطالب

 الكتاب رصد ،{واإلعراب الّنحو في مالك ابن مذكرة}بـ الموسوم كتاب العربي الّنحو في اإلبداعّية ومن
 اإلعدايّة رّابعةوال الثالثة الّسنة لطالب الكتاب هذا المؤّلف صّنف فقد مالك، بن يونس الحفيظ لعبد م،1008 عام
 .(3)واإلعراب الّنحو علم على ويحتوي الزّيتوني المصباح محّمد أستاذه أّسسها والتي والقلم، ن مدرسة في

 عام صدر يالذ أونيمجيسن، الّرزاق عبد الخليلي، إبراهيم للسيد ،{الّنحو أالغيز} كتاب بالذّكر ويجدر
 العقد، ضلةع يجعلونها الطّلبة تزال ال التي الّنحوية واألحاجي األلغاز بعض جمع على جهوده بذلت فقد م،1002
 .(4)وقهاوذ مدخلها إلى نيجيريا في العربية الّلغة طالب أنظار لفت مسائلها، ويستقلون عويصها ويشكون

 ،{الّنحوية أللغازا}بـ الموسوم كتابه على زبير" الحديدي" الله حبيب الّسيد صديقه تبعه ذلك، على بناء
 معناه توجيه في متحيرين الطلبة تجعل التي وأحجيتها الّنحوية األلغاز بعض جمع فقد م،1020 عام الكتاب صدر

 .(5)نحوياا تحليالا  وحّللها وإعرابه،

 المحاضر ،أحمد إبراهيم الّدين ناصر الدّكتور لمؤلّفه ،{الّنحوية المسائل} كتاب الّنحوية اإلنجازات ومن
 مسألة كلّ  وتحت مسائل، عشر عن عبارة الكتاب فهذا م،1001 عام صدر الذي جينغاوا، دظى، الفيدرالّية بجامعة

                                                           

 .2م، ص:1020هـ/2332جمع حقوق الطّبع، محفوظة للمؤّلف، الطّبعة األولى  الخالصة الّنحوية للمدارس االبتدائّية،كمال الّدين العريف:   -1 
 م، ص:د.2283هـ/2303ظة للمؤّلف، الطّبعة األولى، حقوق الطّبع، محفو  قواعد الّصرف والّنحو،عباس زكريا القارئ:  -2 
 .2م، ص:1008جميع حقوق الطّبع، محفوظة للمؤّلف،  مذكرة ابن مالك في الّنحو واإلعراب،عبد الحفيظ يونس مالك:  -3 
 .3م، ص:0210هـ/2330حقوق الطّبع، محفوظة للمؤّلف، الطّبعة األولى،  األغيز الّنحو،إبراهيم الخليلي عبد الّرزاق:  -4 
 .8م، ص:1020هـ/2332حقوق الطّبع، محفوظة للمؤّلف، الطّبعة األولى،  األلغاز الّنحوية،حبيب الله زبير:  -5 
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 في. نهام بعدت ما وأقرب غمضت ما المؤّلف وأوضح مهمّ  بعدت ما ومنها الطّلبة من قربت ما منها فرعّية مسائل
 .(1)الكتاب ذلك

 على دراسته أدلت فقد م،1002 عام صدر ،{والنحوي السائل بين}بـ الموسوم آخر كتاب صّنف ثـمّ 
 .(2)جمة استفاده منها طّلبةال يستفيد حّتى واضح بأسلوب وتبسيطها حقائقها المؤّلف وأبرز والّصرفّية الّنحوية المسائل

 لّيةبك المحاضر الهجري إبراهيم محمود حامد للسّيد ،{وأسرارها الموصوالت} كتاب ذلك، على وعالوة
 لىع" الموصوالت" موضوع من الّنحوية الكتب في شّتت ما يجمع قام فقد م،1020 عام صدر الذي كب، أرغنغ
 على البعاد بوتقري الّصعاب لتسهيل سعياا المختلفة مسائلها بأهمّ  اإلحاطة وحاول الكتب، من عليه اطّلع ما قدر
 .(3)واالستطاعة اإلمكان قدر

 عام صدر لذيا المقّدم، إبراهيم الله عبد لألستاذ ،{ومدارسه وتطوره نشأته الّنحو} كتاب ذكر يفوتنا وال
 .ارئق لكلّ  مبسطة ومدارسه العربي، الّنحو تاريخ لقضايا مستوفاة يسيرة نبذة عن تحّدث فقد م،1000

 الّنحو} تابك وصف الذي اإللوري، الله عبد آدم الله حبيب الّشيخ فضيلة مع فإنّنا سبق، ما على وبناء
 :قائالا  ،{ومدارسه وتطوره نشأته

 يكفي ال ألنّه الّديار، ذهه في وقواعدها العربّية الّلغة لطلبة الطّريق تضيئ شعلة مثابة في سيكون الكتاب فإنّ 
 هذا في اإلدعاء ثرأك فما وقادتها أعالمها بين الفروق ومعرفة وتطوره نشاته بتاريخ العلم دون القواعد لمعرفة اإلدعاء

 .(4)الّزمن

 أمثلة إعراب ىعل الّناجح الطالب تدريب}بـ الموسوم كتاب نيجيريا في الّنحوية التطورات من يسّجل ومما
 بجامعة محاضرو  سابقا نيجيريا، -إنغاال العربّية الّلغة بقربة المحاضر محمد، حسن محّمد للدّكتور ،{الواضح الّنحو

 يحتوي جزء فلكلّ  أجزاء، ثالثة عن عبارة فهو م،1021 عام الكتاب، ذلك صدر حاليا، جيغاوا والية دظى، الفيدرالّية
 .(5)الواضح الّنحو كتاب في الواردة بالّتدريبات المتعّلقة الّصعوبات وإزالة الغموض كشف على

                                                           

 م، ص:د.1001حقوق الطّبعة، محفوظة للمؤّلف، الطّبعة األولى،  المسائل الّنحوية،ناصر الّدين إبراهيم أحمد:  -1 
 .6م، ص:1002مطبعة كيوداميلوال إلورن، كوار، نيجيريا، الطّبعة األولى،  ل والّنحوي،بين السائناصر الّدين إبرهيم أحمد:  -2 
 .6م، ص:1020هـ/2332مطبعة كيوداميلوال، إلورن، كوار، نيجيريا، الطّبعة األولى،  الموصوالت وأسرارها،حامد محمود إبراهيم الهجري:  -3 
 .3م، :1000هـ/2310مطبعة الفجر سنغو أغيغى، الغوس، نيجيريا، الطّبعة األولى،  ومدارسه،الّنحو نشاته وتطوره عبد الله إبراهيم المقدم:  -4 
 .8م، ص:1021هـ/2333حقوق الطّبع محفوظة للمؤّلف، الطّلبعة األولى  تدريب الطّالب الناجح على إعراب أمثلة الّنحو الواضح،محمد حسن محمد:  -5 
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 نشر الذي القادر، عبد القروي أحمد للّشيخ ،{الّطالب ألسنة إلى اإلعراب تقريب} كتاب شهدنا ومما
ا ليكون يريا،نيج في واإلعداديّة االبتدائّية لطالب الّنحويّة المبادئ أهمّ  بتلخيص المؤّلف قام فقد م،2281 عام  محتاجا
 .(1)العلم هذا لتقريب لهم

 م،1026 عام عطب الذي كيكرى، بابا بكر أبي الله لذكر ،{العربية واو قضايا في البينات} كتاب ويدلّ 
 يحيط أن ،(2)يانيجير  في العربّية الّلغة لطالب تسهيالا  واحدة كراسة في واو مسألة من المتفرقات بعض جمع فقد

 مالك، ونسي لمسعود ،{والّصرف الّنحو علم في البسيطة القواعد} كتاب ذلك، على وباإلضافة واحد، بموضوع
 حيث نم الطّلبة إدراك مناسبة تكون أن حرصاا الّنحو علم في مختارة مسائل على ويشتمل م،1020 عام صدر الذي

 .(3)الّتطبيق في والتنوع والمرونة واالستيعاب الفهم سهولة

 نيجيريا، في محدثينوال القدامى العلماء من شهدناها التي والتأليفية الّنحوية والحركة العلمية األعمال وبالمتابعة
 لضيق عرضها عنايس ال التي الّنحوية المصنفات والسيما نيجيريا في العربي الّنحو تطوير على واضحة داللة تدلّ 

 وكتاب إبراهيم، قاسم للدكتور{ يوربا بالد في الّنحويين تراجم في الثمين العقد} كتاب أمثال المقالة وطبيعة المجال
 وكتاب حمد،أ إبراهيم الّدين ناصر للدّكتور وكالهما ،{الّنحوية القواعد توضيح} وكتاب ،{الّتنوين قضايا من}
 بين الخالفّية لالمسائ} وكتاب أََديـُْوِي، يوسف العريف الّدين لكمال ،{العربّية الّلغة قواعد في الّنحو تيسير}

 وأمثالهم، ،أونيمجيسن الّرزاق عبد الخليلي إلبراهيم وكالهما ،{العدد فنّ  في المدد} وكتاب ،{والكوفة البصرة
 عيسى الدّكتور نفس في اإلعجاب أثار مما نيجيريا علماء من تصدر التي الهائلة واإلنجازات العلمية الحركة هذه ولعلّ 
 :قائال إلورن، بجامعة العربّية، اللغة بقسم المحاضر بكر أبي

 تبشر كّلها سالميواإل العربي بالتراث واالعتزاز بالنفس الثقة وتزايد األدبية، والقوي الفنية الملكات نمو إنّ 
 جاهدين نهار ليل يعملون الذين الّلغة حماة صدور في السرور وثبت الّديار هذه في العربّية للغة الباهر يالمستقبل

 .(4)واالزدهار الّتطور لها ليتحّقق

 :الخاتمة

                                                           

 .2م، ص:2281هـ/2301حقوق الطّبع محفوظة للمؤّلف، الطّبعة األولى،  اب إلى ألسنة الّطالب،تقريب اإلعر أحمد عبد القادر القروي:  -1 
 مطبعة كيوداميلوال، إلورن، كوار نيجيريا. البينات في قضايا واو العربّية،ذاكر الله أبوبكر بابا كيريى:  -2 
 .2م، ص:1002حقوق الطّبع، محفوظة للمؤّلف،  الّنحو والّصرف بالقرآن الكريم،القواعد البسيطة في علم الّنحو والّصرف وعالقة مسعود يونس مالك:  -3 
 .32المرجع الّسابق، ص: اللغة العربّية وآدابها في نيجيريا آفاق الّتطور واالزدهار،عيسى ألبي أبوبكر:  -4 
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 هذا إرجاع ويمكن ّديار،ال هذه في وآدابها العربّية الّلغة تطوير في ملموساا دوراا نيجيريا في الّنحوية للحركة إنّ 
 كراسة في وسعوهاو  الّنحوية المسائل بكتابة ونفيساا نفساا بذلوا الذين والمحدثين القدامى العلماء جهود إلى الّتطور
ا لتكون واحدة  .نيجيريا في وآدابها العربّية الّلغة لطالب مفتاحا

 ولغوية ةنحويّ  جهود من الوجيزة الفترة لهذه يسّجل أن يمكن ما كلّ  هو اإلنجازات من عرضنا ما أن يعنى وال
 في واضحة داللة وتدلّ  العربّية الّلغة أساطين من صدرت التي العلمّية والبحوث الّنحوية المؤلّفات من عشرات فهناك
 .نيجيريا في العربي الّنحو تطور
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 الّسابع، لعددا السابع، المجّلد نيجيريا، ميدغري، جامعة اإلسالمّية، والّدراسات العربّية الّلغة قسم يصدرها الّلوح،

1020. 
 محفوظة لطبع،ا حقوق ونثراا، شعراا تالميذه وكبار األدب تاج الّلبيب الّشيخ آثار: أديكليكن أحمد الّلطيف عبد

 .م2282/هـ2322 األولى، الطّبعة للمؤّلف،
 األولى، الطّبعة يا،نيجير  الغوس، أغيغى، سنغو الفجر مطبعة ومدارسه، وتطوره نشأته الّنحو: المقدم إبراهيم الله عبد

 .م1000/هـ2310
 األولى، بعةالطّ  للمؤّلف، محفوظة الطّبع، حقوق والمبني، المعرب في األسماء مفتاح: يونس ألفنال الواسع عبد

 .م1003/هـ2311
 كنو، عاتالمطبو  لوكالة األّمة دار مطبعة وتوجيه، دراسة العربي الّنحو مشاكل أسباب من صور: سويد نائبي علي

 .م1008/هـ2312 األولى، الطّبعة نيجيريا،
 FAIS JOURNAL OF واالزدهار، الّتطّور آفاق نيجيريا في وآدابها العربّية الّلغة: ابوبكر ألبي عيسى

THE HUMANITIES BAYERO UNIVERSITY, KANO NIGERIA, 
VOL, 4, NO: 2, 2010. 

 علم في إللوريا أبارغدوما الّصديق بكر أبي والّشيخ إنياس إبراهيم الّشيخ منظومتي بين موازنة دراسة: إبراهيم قاسم
 .م1023/هـ2331 األولى، الطّبعة نيجيريا، إلورن، كيؤدميلوال مطبعة الّصرف،

 العربّية، الّلغ سمق يصدر اآلفاق، مجّلة ثيط، فاروق يحيى عند والّصرفي الّنحوي الّتفكير سمات من: إبراهيم قاسم
 .م1021 األّول، العدد األّول، المجّلد نيجيريا، نمطو، بوتشى والية جامعة
 األولى طّبعةال للمؤّلف، محفوظة الطّبع، حقوق جمع االبتدائّية، للمدارس الّنحوية الخالصة: العريف الّدين كمال

 .م1020/هـ2332
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د، بالرّياض، تصدر جامعة الملك سعو ، مجّلة اآلدابلطيف أونيرتي إبراهيم: فّن المقالة في األدب العربي الّنيجيري، 
 .م4444هـ/4094، 49المجّلد 

 .م2228 األولى، الطّبعة للمؤّلف، محفوظة الطّبع حقوق اإلعراب، ميمية:أالويى أحمد الّدين نور لقمان
 والّتوزيع، للنشر الغوس اإلسالمية الثقافة حماية مطبعة أيامه، في اإللوري مع الغوس، اإلسالمّية، الثقافة حماية مؤّسسة
 .م1000/هـ2312
 .الطّبع سنة ذكر بدون للمؤّلف، محفوظة الطّبع حقوق اإلعراب، تحفة: الّسالم بعد األّول محّمد
 األولى، ةالطّبع للمؤّلف، محفوظة والّنشر الطّبع حقوق  المحيط، البحر من درر: درماا الخامس محّمد الثاني محّمد

 .م1002/هـ2330
 نيجيريا، الغوس كبر،األ الله رضوان مطبعة الّنحوية، المبادئ في الزّيتونية المنظومة: الزّيتوني إبراهيم المصباح محّمد
 .م1001/هـ2318 الثانية، الطّبعة
 أغيغى، أوتوبو، المية،واإلس العربّية العلوم مركز العربي، الّنحو فنّ  في العدد توضيح: اإللوري الله عبد آدم ثوبان محمد

 .م1006/هـ2318 الثانية، الطّبعة والّتوزيع، للنشر نيجيريا، الغوس،
 ف،للمؤلّ  محفوظة الطّبع حقوق الواضح، الّنحو أمثلة إعراب على الناجح الطّالب تدريب: محمد حسن محمد
 .م1021/هـ2333 األولى الطّلبعة
 للمؤّلف، محفوظة الطّبع، حقوق وشرح، تحقيق الّتصريف علم في الّرصين الحصن كتاب: حسين صالح محمد
 .م2283/هـ2303 األولى الطّبعة
 ية،تطبيق تحليلّية دراسة أباغدوما بكر أبي المرحوم شعر في اإلسالمّية المالمح: بللو الدين كمال محّمد

ILORIN JOURNAL OF HUMANITIES, A PUBLICATION OF THE 
KWARA STATE, COLLEGE OF ARABIC AND ISLAMIC LEGAL 

STUDIES, ILORIN, VOL:3, NO:7, 2004 
 الطّبع، قوقح الكريم، بالقرآن والّصرف الّنحو وعالقة والّصرف الّنحو علم في البسيطة القواعد: مالك يونس مسعود

 .م1002 للمؤّلف، محفوظة
 حقوق ، جميعروائع المعلومات عن أقطار أفريقيا وبعض ما نبغت فيها من المملكاتمصطفى زغلول سنوسي: 

 .الطّبع، محفوظة للمؤّلف، بدون ذكر سنة الطّبع

 .م1001 األولى، الطّبعة للمؤّلف، محفوظة الطّبعة، حقوق الّنحوية، المسائل: أحمد إبراهيم الّدين ناصر
 .م1002 ألولى،ا الطّبعة نيجيريا، كوار، إلورن، كيوداميلوال مطبعة والّنحوي، السائل بين: أحمد إبرهيم الّدين ناصر
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 هـ2338 األولى، الطّبعة نيجيريا،  إلورن، الهدى، مركز مطبعة ،العشاريات ديوان: الحقيقي اإلمام صالح يحيى
 .م1026/

 األولى، ةالطّبع نيجيريا، كنو، المطبوعات لوكالة األّمة دار مطبعة الّتوابع ألحكام الجوامع: ثيط فاروق يحيى
 .م1002/هـ2330

 االثانية، الطّبعة يريا،نيج كنو، المطبوعات لوكالة األمة دار مطبعة ،العربي الّنحو في والمعرب المبني: ثيط فاروق يحيى
 .م1006

 نيجيريا، -نوك  المطبوعات لوكالة األّمة دار مطبعة ،الكريم القرآن في بالحذف اإلعالل من صور: ثيط فاروق يحيى 
 .1022/هـ2331 األولى، الطّبعة
 لوكالة األّمة دار بعةمط ،خاّصة الكريم والقرآن العربّية الّنصوص فهم في وأهمّيته الّتصريف علم: ثيط فاروق يحيى

 .م1020 نيجيريا، -كنو المطبوعات
 .م1020 ،نيجيريا كنو، المطبوعات لوكالة األمة دار مطبعة األسماء منصوبات عن الغطاء كشف: ثيط فاروق يحيى
 األّمة دار مطبعة ل،وتحلي دراسة فودي بن الله عبد للشيخ الفرق من تشابه لذي فيما البرق لمع: ثيط فاروق يحيى
 .م4444/هـ4094 األولى، الطّبعة نيجيريا، كنو، المطبوعات لوكالة

 
 

 
 
 
 
 


