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ــٌر قــْد َوقَعَــا ومَـْصــَدٌر مُـنَكَّ
فهَهُنَـا الـمَْصـَدُر َجـاءَ قَـائِمَـا
َوقِـيَل: بْل بِـمَْصـَدرِيَّـةٍ نُـِصْب
فََحـــَذَف اأْلْخفَــُش َوالْـمُـرَبِّدُ
والْمَْذَهُب الُْكوفِيُّ كَْوُن النَّاِصِب

يَا طَـالِبـاً دُونََك ِسلْكـاً نَاِظـمَا
هُ الَْحـرِي فَـمِنْهُ تَـْضمنٌِي ، َوَحـدُّ

َحاالً لَـَدي الُجمْهُورِ كَادْعُ طَمَعَا
مَقَـامَ َوْصٍف َعاكِـساً "قُـْم قَائِـمَا
َواْختَلَفُـوا فِيمَا بِهِ الـنَّْصُب اكْتُِسْب
نَــاِصـبَهُ مِـْن ِجـنْــِسهِ إذْ يَــرِدُ
مَـا قَبُْل، والتَّـأوِيُل بِـالْمُنَـاِسِب

ى اَلزِمَـا لِمَـا بِهِ يُــَرى المُعَـدَّ
إِْشــَرابُنَــا لِلَّفْــِظ مَعْنَـى آَخـرِ
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فَـَشــْرُح قَـــْوِل َربِّنَــا أذاعــوا
كَــَذاَك تَْحـــوِيٌل لَهُ إِلَـــى فَعُْل
فَقَـــْولُنَــا : فَـهَُم َزيْــٌد أَنْــَزلَهْ
ى )وهكـذا مـا طَــاَوعَ المُعَـدَّ
وَضعفُـه عْن عـمٍَل بــأن يُــرى
والضطــرارٍ ، ورَوْوا في الـوارِد
وعنـَد َصــْوِغ فعلـِي التـعّجِب
ي ويــنـقُل الّـالزمَ للــتَّعـــــدِّ
من همـزةِ الـنقِل أوِ التـضعيف
كــذاك ااِلستفعــاُل والمفـاعله
وصـــوغُه علـــى فعَلْـُت اآلتي
لكـي يُفيــَد غَلَـَب المفـاِخـرِ
والسـادُس التضمنُي إذ فيه أتت
إْسقاُط حـرِف الجرِّ سابُع العددْ
إذ أصلـه : عِجلـتـُم عـن أمــره

ثُــوا " بِـمَــا يُــَشــاعُ به تََحــدَّ
ـِب يَُدّلْ مِّ إِْن َعلَـى التَّعَجُّ بِـالضَّ

مَـَحلَّ مَــــا أفْهَــمَهُ مَــْن نَقَـلَهْ
ا( هُ فَــامْـتــدَّ لِــَواِحــٍد كَـمَــدَّ
ـرا فـرعـاً كـوصٍف أو أتـى مـؤخَّ
ـجيَع بعــده بِبَـارد تَـسقِـي الضَّ
َب اسـلُِب أفْـعِْل، وأَفْعََل الـتعَـجُّ
سـبعــةُ أشيـاءَ تَـِجي بــالعـدِّ
مُت ذَوِي الـتَّصنِيِف كمثـل: كرَّ
مثـال ذا: جالسـُت ذا المفاَضلَهْ
بـالفتحِ في الماِضي وضمِّ اآلتي
نحـو: كَرمـت خالـَد بَن عـامر
قـد رُحبتْكـْم طاعـةٌ أي وِسعَْت
فـي أعِجلْـتُم أمــَر ربِّـُكْم وردْ
ه فـاْعتـاض نصـباً عـْن أداةِ جرِّ
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حني أنَّهـا مهمـا لـدى المــرجِّ
وُخــطَّهـــا بــــألٍف مُلْـتَـــَزمَهْ

بالمِ تـســويٍف تُــَسمَّــى المُ
أي يتـأخــُر الجــواُب إن أتْت
أال تـراهـا قــد أتْت في الـواقعهْ
لـو شاءَ َصـبَّ المُْزُن مُـرَّ الطَّعْمِ
لكـي يـطـريَ نـَصــُب الفاّلح

ذهـبـت دمـــــاء القـــــوم بعـ

عـند النحاةِ اجعْل مَن المجتنَِب
هـا بـالـسـَّبَـبِيِّ القـومُ إذْ خـصَّ
أولُهـا الموصـوُل والذي ُوِصْف
والجـمُّ نـــوٌل بــثَّه للـتَّـــالـي

بـسـيطـة بــاليـاء فــاكتـبنّهـا
إن قُلَت: ما ما اأْلصُل أْو ما بعَد مَهْ

جـواِب لـْو، كمـا َرَوى األعالمُ
وإن بُعَيَْد الـشرِط يُـلَْف ُعِدمَْت
مع الُحـطـام ال األُجــاج واقِعَهْ
ـــْرمِ ْرعُ أواَن الـصَّ وتلَِف الـــزَّ
يـاح طـوَل الـليــالي دَرَج الـرِّ

ـــــد مغلــس درج الـــريـــاح

إعمالَك الصفـةَ في اسمٍ أْجنَبِي
واقِسمْه الثْنْي عـْشَر نوعـاً تَْسُم
ْخمِ ما فوَق الَكتِْف بجملةٍ كالضَّ
ومــا بــأْل عــّرفـتَهُ والَخـــالي

رسم مهما

الم التسويف

ودَرج الرياح كأدراج الرياح ، قال الشاعر

أنواع السببي الذي تعمل فيه الصفة المشبهة باسم الفاعل:
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فَهْ كذا المضاُف لضمريِ ِذي الصِّ
كـالخمسـةِ اجعْل ما أضـفتَهُ لهَا
كـذا المـضاُف لـضمريٍ إن يَـعُد
لمُْضمَرِ المـوصوِف مثِّْل باألغّرْ
ــَرهْ ومــا أضـيف لـضـمريٍ فـسَّ
كمــا يُصـدُّ غـازيـاً عـن َشعبِهْ
وُعــّد مـن أنـــواعهِ الـضـمـريُ
إعمـالهُـا إمـا ضعـيٌف أو قبُح
فَـْت أو ال ِسمـى فـرفْعُهَـا تَعَـرَّ
ـَوُر الـثَّمــاُن تحَت هـذا والصُّ
وصفـــةٌ نكـــرةٌ إن نَـصـبَـْت
هـا لهـا ِســوى المَُحلّـى كجـرِّ
وجـرِّ مـْدُخـولــةِ أْل مُضـافـا
وال تَـبَلَّـــْد أْن تحــوَز ُصــَوَرهْ
في ذي امتناٍع قـال شيُخنا : َوالَ
َومِْن إَِضــافَـــةٍ لِتَــالِـيهَــا  وذا

ْحُب َصـْدُره َحرٍ أن تَـأْلَفَهْ كالـرَّ
تبْلُْغ بك العـْشرةَ فاحفـظْ مُثْلَهَا
إلـى مضـاٍف لمـضاٍف يـْستَـنِْد
وجهُ أبـيهٍ الكـثُّ َشعْــُره أبَــّرْ
مـا عـمِلَْت صفـةٌ أْخـَرى فيهِ َرهْ
إال طـويُل الـرمحِ َصــْدُق كعْبِهْ
كـالـطّلُق كفّـاً شـثْنُهَــا األمريُ
أو حـسٌن أو ذو امتنـاٍع ما صلُح
من مُـضمـرٍ خال بقُـبحٍ ُوِسمـا
ما إن يُجيـد َضبطَهـا من َهاذى
معــرفــةً فـضـعُف ذلَك ثـبَْت

ومــــا لهُ أضـيَف حـيـُث َحالَّ
لـمضمـرِ المقـرونِ حيـُث وافى
فــإنّهــا تعَــدُّ خمـَس عـَشـَرهْ
تَْجُرْر بِهَا مَْع أَْل ُسماً مِْن أَْل َخالَ
يـشمُل تـسَع صـورٍ فلـتُْحتَـَذى
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ى هــذه األنــواعــا ومــا تَعَــدَّ
وذو ضـمريٍ واحـٍد أربـى علـى
وتحـَت ذيـن عـــدَّ أربعـيـنــا

هذا وأْوِجِب انفـصاَل المـضمرِ
كَذا إذَا مـا كاَن حرفـاً نافِيـــــــا
كــذا إذا تَال الضـمريُ واَو مــــْع
وافِْصـلْهُ إن رفعَهُ وصٌف جـرى
أْو فََصَل الْـمعموُل ما بينهـــــُمَا
وإن يُكْن مرتفِعاً بمصـــــــــدرِ
مـثالـه: بنصـركُْم نحُن انْـَدَحْر

َوْزُن فَعَــــاٍل َصحَّ فـي أبَــــانِ
لِــَذاَك قَــالُــوا: مَـثَُل اأْلتَــانِ
اضي َهَذا لََدى الُجمْهُورِ، أمَّا الرَّ

فحـسٌن أو أحـسٌن قـد شـاعـا
ذي مضمـرين فاعتقِْدهُ األفَضال
وذا علـى الضـبِط اتَِّخـْذ مُعِيـنا

رِ إن يُْحـــَذِف الـعامُل أو يُـَؤخَّ
أو معـنويّـاً نحُو: هـْم أولَى بِـيَا
أو بعـَد المِ الفـرِق أو أنَّـى وقْع
عـن غريِ مْن هـَو لهُ أو ُحِصـــَرا
كََضـمَّ َخالِداً َوإيَّاَك الْــــِحـــــمى
أضـيَف للمفعوِل فالفصُل حري
أعـداُؤكُْم، والقتُل فيهـُم اْستََحّرْ

فــالهمــُز والنُّـوُن مَعًـا أْصاَلنِ
من مَـنََع الـتَّنْــوِيـَن في أَبَــانِ
مَنْعـاً، فقاَل: األْصُل فِعٌْل مَاِضي

المواضع التي ينفصل فيها الضمري وجوبا

صرف أبان علم رجل
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دُونََك كَأْساً كَافُها أتَــــى فِــــي
اءِ فُْع فِيـهَا مـَـــْذَهُب الفــَـرَّ فَالرَّ
، وابُن مالِــْك َها البَْصـرِيُّ َوَجـرَّ

غـاُت االبْتـَدا بــالنَِّكـرهْ مسـوِّ
مُ الخـربِ وهـــو ظـــْرُف تَقَـــدُّ
ْرُط فِي َهَذا فَفِي َوااِلْختَِصاُص الشَّ
كَـَذا اْعتِـمَادَُهـا َعلَـى اْستِفْـهَامِ
ـْرُط َوَخْرُق الْعَادَهْ َوالَْحْصُر َوالشَّ
َعـاءَ بْهَـامَ َوالـدُّ َواْضـمُْم لَهَـا اإْلِ
َوَهَكَذا الـتَّنْوِيُع , لِـلتَّمْثِيِل قُْل :
َوالْــَوْصُف َوالْعَـمَُل َوالْـعُمُــومُ
كَـَذا إِذَا مَــا َخلَفَْت مَـْوُصـوفَـا
ِف َوإِْن َعلَـى الْمَْوُصـوِف أَْو مُعَرَّ
أَْو إِْن تَـلَْت لَــْواَل َواَلمَ االبتـَدا

مَـَحلِّهَـــا مُْحـتَــــِدمُ الِخاَلِف
يُْخ الِْكـَسائِي َرائِي َونَْصبَهـا الشَّ
يَـَرى اأْلِخريَ أْوَضَح الْـمََسـالِْك

خـذ بعَضها؛ إذ لم تـكْن مُنحِصَرهْ
أو شـبهُه كـعنــد زيــٍد ِطــرف
لِــــَرُجٍل مَـــاٌل َجــــَواُزهُ نُفِـي
َوالنَّفْـِي نَْحُو مَـا َسَحاٌب َهـامِي
ــادَهْ ـٌب كَـمَــا أََجلَّ الـسَّ تَعَجُّ
مِثَــاُل ذَا َويٌْل لِـمَْن قَــْد َراءَى
دَْرٌس َحـفظْـتُهُ . َودَْرٌس قَـْد ثَقُْل
َومَــــا بِهِ إَِجــــابَــــةً تَــــُرومُ
أَْو قَـْد تاََلَهـا تَـابِعًــا مَعْطُـوفَـا
تُـعْطَْف فَبَـاِدئٌ بِهَـا لَْم يُـْصَرْف
مِثَـــالُهُ لَعَــالِـٌم نَْجـُم اْهتِــَدا

محل الضمري المتصل باسم الفعل في نحو )دونك وعليك...(
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نظمُت مسوغات االبتداء بالنكرة فقلُت
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أَْو َوقَعَْت مِْن بَعْـِد كَْم فِي الَْخرَبِ
أَْو بَعْـَد َواوِ الَْحاِل أَْو فَـاءِ الجزا

يَْت نَظَــَر إِْن بِنَفْـِسهَـا قَـْد ُعـدِّ
َوإِْن تَــِصْل بفـي فَاِلْعـتِـبَـــارِ

كُلٌّ مَِن الـنَّعِْت َوَحــاٍل َوالَْخرَبْ
إِن يُك َجـامِـًدا َومَـا قَـَصــْدتَهُ
كــإنَّ لِـي أًَخــا أًَخــا قَــوِيّــا
َونَْحـــُو َزيْـــٌد َرُجٌل َعـنِـيـــُد

أَمَّا الَِّذي َسمَّـى اْسَم فِعٍْل َخالِفَهْ
َوذَاَك َرأُْي أَْحمَــَد بِْن َصــابِــرِ

َومَـنَعُــوا التَّــْوكِيــَد لِلْـمََجـازِ
فَاَل تَقُـْل : قََصـمُْت ظَهْـَر َزيْـِد

َشـاهِـُدهُ ) كَـْم َعمَّـةٌ( فَلَيُـنْظَـرِ
نَْحـُو إَِن أَْخلَفُـوا فَُحـرٌّ أَنَْجـَزا

فَاِلنْـتِـظَـــارٍ َوتَــــَوقٍُّف أَتَـْت
َوبِعَلَــى لِــُرْؤيَــةِ األبْـَصــاِر

يَـأْتِي مُـَوطِّئًـا لِمَـا بَعْـُد اْستَـقَّرْ
بَـْل تَقِْصـُد الْمُـْشتَقَّ ذُو أَْولَـيْتَهُ
َواَلَح َزيْـــُد بَــَشـــًرا َســـوِيّـــا
فَقِـْس َعلَــى ذَلَِك مَـا تُـرِيـُد

مُـــَربِّعًـــا بِـهِ فَُكـْن مَُخـــالِفَهْ
َولَـْم يُتَــابِعْـهُ ذَُوو الْبَـَصــائِــرِ

إِْن يَْحـتَـمِْل َحقِـيقَــةً تُــَوازِي
قَـْصمًـا إِذَا قََصـْدَت نَـْوعَ كَيْـِد
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َوقُـْل: بََكــى مِـنْـرَبُنَـــا بَُكــاءَ

َومَا مِن اأْلَْوَصـاِف لِلنَّعِْت انَْجلَْب
مَـثِّْل لَهَـا مُــَرتِّبًـا بِـاأْلَْحـَوِل

مرِيُ؛ اِلْشمِـئَْزازِ قَـْد يُفَْصُل الـضَّ
كَقَـْولِهْم: لَـْسُت كـأنَت ، َوأُبِي

)َرمَى( ناقٌص، ثم المضاَعُف )ردَّهُ(
)درأتُـك( مهمـوٌز، وأمـا لفـيفُه

كاُف الـمبادرة -إن سألـتـــــا-
سلِّْم كـما تـدخُل، أو صلِّ كـما
أيضـا تُسـمَّى عـند أهل الـشان

بفعـمٍل ال فـعلل زن ســرمــدا

 لَـمَّــــا أَقَلَّ ذَلِـَك الفَـــأْفَـــاءَ

ِحلًـى غَـَرائِـٌز َوأَفْعَـاٌل نَـَسْب
َوَعــالِـمٍ َوتَــاِجـــرٍ واألْشهَلِـي

ازِ َوَعــــَدمِ الْقَـبُــــوِل والُحـــزَّ
أَنَــا كــأنـَت مُفْـهَِم الـتََّحـبُِّب

)َوَعْدُت( مثـاٌل، وادْعُ )قام( بأجَوفَا
فمقرونُه )نوى( ومفروقُه )وفى(

مـا اتصـلْت بمـا إذا مـا قلتـا:
يدخُل وقتهـا ، فقس ما استبهَمَا
كــاَف الـمفــاجـــأةِ والقِــرانِ

فـــإنمــا اشـتقــاقُه كَـَســَردَا

أنواع األوصاف التي ينعت بها أربعة

انفصال الضمري للداللة على االشمئزاز وعدم القبول
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أنواع الفعل غري السالم منبَّهًا على كل نوع بمثاله، والبيتان من الطويل

كاف المبادرة

وزن سرمد



)           (

نِـِه عَوْ ِ وَ ْت بَِحمِْداللَّ تَـمَّ

هْ ـيـمَ ـــةِ زادُوا مِ غ ـــال لـمـب ول

وأبـدلـوا مـيمًـا مـن الالمِ كمـا
فــالِخلُْم كـالِخلِّ وأصل لـومـا
ومـثل االسـتفهــام في هــذا الـخربْ

ك اسٌم مَا على ما الحرُف دّلْ إن دلَـّ
فَلْـتَبْـنِهِ نحـُو الـذي وكـمتـى
إذا تــضمَّـَن، ونفـُس الحــرِف

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لكي يُـؤكِّـُدوا بهـا الـّديْمُـومَهْـ

حكى اإلمـامُ القرطبـيُّ محَكما
لوال، وفي اْستولـى يقال: استومى
كمـثل لومـا الناُس مـا شاعَ خربْ

بــذاتِه، ومـنه صـاَر كــالبـدْل
وعنــدهْم إعــرابُه قــد ثَـبَتــا
هـو الـِذي دلَّ كمَـا في الظَّـْرِف

الفرق بني الشبه المعنوي المقتضي للبناء، وبني تضمن الظرف ونحوه 
معنى الحرف

إبدال الالم ميما سماعا
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