
 
 

الدكتور عبدالعزیز الحربي

:قال في مقدمتھ 
الأعرف كتابًا ُعني بذكر القواعد النحویة وتدوینھا على طریقة القواعد الفقھیة أو قریب 

ة یضبط بھا المتعلم فروع وفي جمع القواعد الصحیحة بجمل مختصرة فائدة عظیم.. منھا
ومن ثم فقد .. المسائل ونظائرھا وحكمھا وتیّسر لھ المعرفة على طریقة أثبت ومنھج أقوم

بدا لي أن أذكر بین یدي الشرح المیسر عددا من القواعد والجمل المختصرة التي تعینھ إذا 
ما كتبتھ تذكرًة وكل من القواعد والشرح إن.. ذكر وتذكره إذا نسي وتثبت فؤاده حین التردد

منھا ماھو خاص .. والقواعد المائة التي اجتھدت في وضعھا .. للعالم وتعجیًال بنفع المبتدي
:وھذه القواعد ھي .. وقلیل منھ مستعار من القواعد الفقھیة.. ومنھا ماھو عام
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