)

(

( ب)

شوارد نحوية من نظم الشيخ  :حمزة بن عثمان األنصاري
الحـمد هلل رب العالـمني ،والصالة والسالم علـى نبينا محـمد وعلى آله
وصحبه أجمعـني ،وبعد :فإن نظم الفوائد من وسـائل ترسيخها وتثبيتها
في الـذهن؛ ألن مـن شأن الـناظـم أن يسـرح فكـره في الـمسـائل التي
يتصـدى لنظمها ،وربما تـأبّت عليه ،فلم تنسق إال بعـد مكابدة ،فيلهج
بالتفكري فـيها ،يقلبهـا ظهرا لبطـن ،فتلني شرّتهـا ،وقد أنضجهـا حفظا
وفـهما؛ ولهذا حرصت علـى نظم بعض الشذرات النحـوية التي تمر بي
أثناء المطالعة ،وهذا طرف منها:
المذاهب في وقوع المصدر حاال

َـصــدَ رٌ مُـنَكَّ ــرٌ قــدْ وَ قَعَــا
وم ْ

الجمْهُورِ كَادْعُ طَمَعَا
حَ االً لَـدَ ي ُ

فهَهُنَـا الـم َْصـدَ رُ جَ ـاءَ قَـائِمَـا

ف عَ اكِـساً "قُـمْ قَائِـمَا
وَص ٍ
مَقَـامَ ْ

ب
ُـص ْ
بل بِـم َْصـدَ رِيَّـةٍ ن ِ
ِـيلْ :
وَ ق َ

ب
ب اكْتُسِ ْ
وَاخْ تَلَفُـوا فِيمَا بِهِ الـن َّْص ُ

ُـربدُ
َــش وَالْـم َ ِّ
فَحَ ـــذَ َف ْاألخْ ف ُ

َــاصـبَهُ مِـنْ جِ ـنْــسِ هِ إذْ يَــرِدُ
ن ِ

ب
َّاص ِ
ب الْكُ وفِيُّ كَوْ ُن الن ِ
والْمَذْ هَ ُ

ب
ِيل بِـالْمُنَـاسِ ِ
مَـا قَب ُْل ،والتَّـأو ُ

األسباب التي يصري بها المتعدي الزماً ،والتي يصري بها الالزمُ متعدياً
َك سِ لْكـاً نَاظِ ـمَا
يَا طَـالِبـاً دُون َ

لِمَـا بِهِ يُــرَ ى المُعَـدَّ ى َالزِمَـا

َـضمِنيٌ  ،وَحَ ـدُّ هُ الْحَ ـرِي
فَـمِنْهُ ت ْ

إِشْ ــرَابُنَــا لِلَّفْــظِ مَعْنَـى آخَ ـرِ
( )1

ِيل لَهُ إِلَـــى فَع ُْل
كَــذَ اكَ تَحْ ـــو ٌ

ـب يَدُ ّْل
ِـالضمِّ إِ ْن عَ لَـى التَّع َُّج ِ
ب َّ

فَقَـــوْ لُنَــا  :فَـهُمَ زَ يْــدٌ أَنْــزَ لَهْ

مَـحَ َّل مَــــا أفْهَــمَهُ مَــنْ نَقَـلَهْ

)

فَـشَ ــرْحُ قَـــوْلِ رَ بِّنَــا أذاعــوا

به تَحَ ــدَّ ثُــوا " بِـمَــا يُــشَ ــاعُ
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وضعفُـه عنْ عـمَلٍ بــأن يُــرى
َ

كـوصف أو أتـى مـؤخَّ ـرا
ٍ
فـرعـاً

والضطــرارٍ  ،وروَ وْا في الـوار ِد

الضـجيعَ بعــده بِبَـارد
تَـسقِـي َّ

ب
التـعج ِ
ّ
وعنـدَ َصــوْغِ فعلـيِ

ُب
ب اسـل ِ
َـج َ
أفْـع ِْل ،وأَفْع ََل الـتع ُّ

ويــنـقل الّـالزمَ للــتَّعـــــدِّ ي
ُ

سـبعــةُ أشيـاءَ تَـجِ ي بــالعـدِّ

من همـزةِ الـنقلِ أوِ التـضعيف

ِيف
مت ذَوِي الـتَّصن ِ
كمثـل :كرَّ ُ

ستفعــال والمفـاعله
ُ
اال
كــذاك ِ

المفاضلَهْ
َ
جالسـت ذا
ُ
مثـال ذا:

ْـت اآلتي
وصـــوغُه علـــى فعَل ُ

الماضي وضمِّ اآلتي
ِ
بـالفتحِ في

َـب المفـاخِ ـرِ
لكـي يُفيــدَ غَل َ

نحـو :كرَمـت خالـدَ بنَ عـامر

والسـادس التضمنيُ إذ فيه أتت
ُ

َت
قـد رحُ بتْكـمْ طاعـةٌ أي وسِ ع ْ

)

(وهكـذا مـا طَــاوَ عَ المُعَـدَّ ى

لِــوَاحِ ــ ٍد كَـمَــدَّ هُ فَــامْـتــدَّ ا)
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إسقاطُ حـرفِ الجرِّ سابعُ العددْ
ْ

فـي أعجِ لْـتُم أمــرَ ربِّـكُ مْ وردْ

إذ أصلـه  :عجِ لـتـمُ عـن أمــره

فـاعْ تـاض نصـباً عـنْ أداةِ جرِّ ه
( )2

رسم مهما
مهمـا لـدى المــرجِّ حني أنَّهـا

بـسـيطـة بــاليـاء فــاكتـبنّهـا

بــــألف مُلْـتَـــزَ مَهْ
ٍ
وخُ ــطَّهـــا

صل أوْ ما بعدَ مَهْ
ُلت :ما ما ْاأل ُ
إن ق َ

الم التسويف
ُــسمَّــى المُ
تـســويف ت َ
ٍ
بالمِ

جـواب لـوْ  ،كمـا رَ وَ ى األعالمُ
ِ

أتت
الجــواب إن ْ
ُ
أي يتـأخــرُ

َت
الـشرط يُـل َْف عُ ِدم ْ
ِ
وإن بُعَيْدَ

أتت في الـواقعهْ
أال تـراهـا قــد ْ

مع الحُ ـطـام ال األُجــاج واقِعَهْ

ـب المُزْ ُن مُـرَّ الطَّعْمِ
لـو شاءَ َص َّ

الـصـــرْ مِ
َّ
وتل َِف الـــزَّ رْ عُ أوا َن

الفالح
ّ
ــب
نـص ُ
ري َ
لكـي يـطـ َ

طـول الـليــالي درَجَ الـرِّ يـاح
َ

ودرَج الرياح كأدراج الرياح  ،قال الشاعر
ذهـبـت دمـــــاء القـــــوم بعـ

)

ـــــد مغلــس درج الـــريـــاح

َب
اجعل منَ المجتن ِ
ْ
عـند النحاةِ

إعمالَك الصفـةَ في اسمٍ أجْ نَبِي

خـصهـا بـالـسـَّبَـبِيِّ القـومُ
َّ
إذْ

واقسِ مْه الثْنيْ عـشْ رَ نوعـاً ت َْسمُ

وُص ْف
الموصـول والذي ِ
ُ
أولُهـا

فوق الكَ ت ِْف
كالضخْ مِ ما َ
َّ
بجملةٍ

نـــول بــثَّه للـتَّـــالـي
ٌ
والجـمُّ

بــأل عــرّفـتَهُ والخَ ـــالي
ْ
ومــا
( )3
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أنواع السببي الذي تعمل فيه الصفة المشبهة باسم الفاعل:

اجعل ما أضـفتَهُ لهَا
ْ
كـالخمسـةِ

تبْلُغْ بك العـشْ رةَ فاحفـظْ مُثْلَهَا

المـضاف لـضمريٍ إن يَـعُد
ُ
كـذا

يـستَـنِدْ
إلـى مضـافٍ لمـضافٍ ْ

باألغر
ّْ
لم ُْضمَرِ المـوصوفِ مث ِّْل

َــر
الكـث شَ عْــرُه أب ّْ
ُّ
وجهُ أبـيهٍ

فـســرَ هْ
ومــا أضـيف لـضـمريٍ َّ

َت صفـةٌ أخْ ـرَ ى فيهِ رَ هْ
مـا عـمِل ْ

يصـدُّ غـازيـاً عـن شَ عبِهْ
كمــا ُ

طـويل الـرمحِ َصــدْ ُق كعْبِهْ
ُ
إال

)

الصفَهْ
المضاف لضمريِ ذِي ِّ
ُ
كذا

ب َصـدْ رُه حَ رٍ أن تَـأْلَفَهْ
كالـرَّ حْ ُ
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ضعـيف أو قبُح
ٌ
إعمـالهُـا إمـا

أو حـسنٌ أو ذو امتنـاعٍ ما صلُح

َـت أو ال سِ مـى
فـرفْعُهَـا تَعَـرَّ ف ْ

من مُـضمـرٍ خال بقُـبحٍ وُسِ مـا

تحت هـذا
َ
والصـوَ رُ الـثَّمــا ُن
ُّ

ما إن يُجيـد َضبطَهـا من هَ اذى

َـت
وصفـــةٌ نكـــرةٌ إن نَـصـب ْ

َت
ذلك ثـب ْ
َ
فـضـعف
ُ
معــرفــةً

كجـرِّ هـا لهـا سِ ــوى المُحَ لّـى

حـيـث حَ َّال
ُ
أضـيف
َ
ومــــا لهُ

وجـرِّ مـدْ خُ ـولــةِ ْأل مُضـافـا

حيـث وافى
ُ
لـمضمـرِ المقـرونِ

وال تَـبَلَّـــدْ أ ْن تحــوزَ ُصــوَ رَ هْ

خمـس عـشَ ـرَ هْ
َ
فــإنّهــا تعَــدُّ

في ذي امتناعٍ قـال شيخُ نا  :وَ الَ

ت َْجرُ رْ بِهَا مَعْ أ َْل ُسماً مِنْ أ َْل خَ الَ

وَ مِنْ إ َِضــافَـــةٍ لِتَــالِـيهَــا وذا

يـشمل تـسعَ صـورٍ فلـتُحْ تَـذَ ى
ُ

)

ري
وعُ ــدّ مـن أنـــواعهِ الـضـمـ ُ

ري
كـالـط ُ
ّلق كفّـاً شـثْنُهَــا األم ُ
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() 4

ومــا تَعَــدَّ ى هــذه األنــواعــا

فحـسنٌ أو أحـسنٌ قـد شـاعـا

وذو ضـمريٍ واحـ ٍد أربـى علـى

األفضال
َ
ذي مضمـرين فاعتقِدْ هُ

وتحـت ذيـن عـــدَّ أربعـيـنــا
َ

وذا علـى الضـبطِ اتَّخِ ـذْ مُعِيـنا

المواضع التي ينفصل فيها الضمري وجوبا
كذَ ا إذَا مـا كا َن حرفـاً نافِيـــــــا

أو معـنويّـاً نحوُ  :هـمْ أولَى بِـيَا

كــذا إذا تَال الضـمريُ واوَ مــــعْ

أو بعـدَ المِ الفـرقِ أو أنَّـى وقعْ

وصف جـرى
ٌ
واف ِْصـلْهُ إن رفعَهُ

عـن غريِ منْ هـوَ لهُ أو حُ ِصـــرَا

ْـمعمول ما بينهـــــُمَا
ُ
أوْ ف ََص َل ال

ك ََضـمَّ خَ الِداً وَ إيَّاكَ الْــــحِ ـــــمى

وإن يكُ نْ مرتفِعاً بمصـــــــــدرِ

فالفصل حري
ُ
أضـيف للمفعولِ
َ

مـثالـه :بنصـركُمْ نحنُ انْـدَ حَ رْ

استَحَ ّْر
والقتل فيهـمُ ْ
ُ
أعـداؤُ كُمْ ،

)

انفـصال المـضمرِ
َ
ب
هذا وأوْجِ ِ

الـعامل أو يُـؤَ خَّ رِ
ُ
إن يُحْ ـــذَ فِ

وَ زْ ُن فَعَــــالٍ َصحَّ فـي أبَــــانِ

أص َالنِ
فــالهمــزُ والنُّـو ُن مَعًـا ْ

لِــذَ اكَ قَــالُــوا :مَـث َُل ْاألتَــانِ

من مَـنَعَ الـتَّنْــوِيـنَ في أَبَــانِ

الجمْهُورِ ،أمَّا الرَّ اضي
هَ ذَ ا لَدَ ى ُ

َاضي
األص ُل فِع ٌْل م ِ
فقالْ :
مَنْعـاًَ ،
() 5
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صرف أبان علم رجل

محل الضمري المتصل باسم الفعل في نحو (دونك وعليك)...
َك كَأْساً كَافُها أتَــــى فِــــي
دُون َ

مَـحَ لِّهَـــا مُحْ ـتَــــ ِدمُ الخِ َالفِ

ب الفــَـرَّ اءِ
فَالرَّ فْعُ فِيـهَا مـَـــذْ هَ ُ

ـسائِي رَائِي
وَ ن َْصبَهـا الشَّ يْخُ الْكِ َ

ِــك
وَجَ ـرَّ هَ ا الب َْصـرِيُّ  ،وابنُ مال ْ

ِك
أوْضحَ الْـم ََسـال ْ
يَـرَ ى ْاألخِ ريَ َ

فقلت
ُ
نظمت مسوغات االبتداء بالنكرة
ُ
ظـــرْف
ُ
تَقَـــدُّ مُ الخـربِ وهـــو

أو شـبهُه كـعنــد زيــ ٍد طِ ــرف

اص الشَّ رْطُ فِي هَ ذَ ا فَفِي
وَاالخْ ت َِص ُ
ِ

َـــال جَ ــــوَازُ هُ نُفِـي
لِــــرَجُ لٍ م ٌ

استِفْـهَامِ
كَـذَ ا اعْ تِـمَادُهَ ـا عَ لَـى ْ

اب هَ ـامِي
وَالنَّفْـيِ نَحْ وُ مَـا َسحَ ٌ

)

غـات االبْتـدَ ا بــالنَّكِ ـرهْ
ُ
مسـوِّ

ُنحصرَ هْ
بعضها؛ إذ لم تـكنْ م ِ
خـذ َ
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رْق الْعَادَهْ
وَالْحَ ْصرُ وَالشَّ ـرْطُ وَخَ ُ

الـســادَهْ
ـب كَـمَــا أَجَ َّل َّ
تَع َُّج ٌ

اإلبْهَـامَ وَالـدُّ عَ ـاءَ
وَاضـمُمْ لَهَـا ْ ِ
ْ

َــال ذَا وَ ي ٌْل لِـمَنْ قَــدْ رَاءَى
مِث ُ

وَهَ كَ ذَ ا الـتَّنْوِيعُ  ,لِـلتَّمْثِيلِ ق ُْل :

َرْس قَـدْ ثَق ُْل
َرْس حَ ـفظْـتُهُ  .وَ د ٌ
د ٌ

ْــوَص ُف وَالْعَـم َُل وَالْـعُمُــومُ
وَال ْ

وَ مَــــا بِهِ إِجَ ــــابَــــةً تَــــرُ ومُ

َـوْصـوفَـا
َت م ُ
كَـذَ ا إِذَا مَــا خَ لَف ْ

أَوْ قَـدْ ت ََالهَ ـا تَـابِعًــا مَعْطُـوفَـا

َوْصـوفِ أَوْ مُعَرَّ فِ
وَ إِ ْن عَ لَـى الْم ُ

رَف
ُـص ْ
تُـعْط َْف فَبَـا ِدئٌ بِهَـا لَمْ ي ْ

وَالمَ االبتـدَ ا
َــوْال َ
َت ل َ
أَوْ إِ ْن تَـل ْ

مِثَـــالُهُ لَعَــالِـمٌ ن َْجـمُ اهْ تِــدَ ا
( )6

َت مِنْ بَعْـ ِد كَمْ فِي الْخَ َ ِ
رب
أَوْ وَ قَع ْ

شَ ـاهِـدُ هُ ( كَـمْ عَ مَّـةٌ) فَلَيُـنْظَـرِ

أَوْ بَعْـدَ وَاوِ الْحَ الِ أَوْ فَـاءِ الجزا

نَحْ ـوُ إِ َن أَخْ لَفُـوا فَحُ ـرٌّ أَن َْجـزَ ا

معاني نظر
َــص ْل بفـي ف َِالعْ ـتِـبَـــارِ
وَ إِ ْن ت ِ

ْـصــاِر
وَ بِعَلَــى لِــرُ ؤْ يَــةِ األب َ

)

َت
نَظَــرَ إِ ْن بِنَفْـسِ هَـا قَـدْ عُ ـدِّ ي ْ

َـت
ُّف أَت ْ
ف َِالنْـتِـظَـــارٍ وَ تَــــوَ ق ٍ

رب
ك ٌُّل مِنَ الـنَّع ِ
ْت وَحَ ــالٍ وَالْخَ َ ْ

استَـق َّْر
يَـأْتِي مُـوَ طِّئًـا لِمَـا بَعْـدُ ْ

َـصــدْ تَهُ
يك جَ ـامِـدً ا وَ مَـا ق َ
إِن ُ

َـل تَق ِْصـدُ الْمُـشْ ت ََّق ذُو أَوْ لَـيْتَهُ
ب ْ

كــإ َّن لِـي أَخً ــا أَخً ــا قَــوِيّــا

وَالحَ زَ يْـــدُ بَــشَ ـــرًا َســـوِيّـــا
َ

وَ نَحْ ـــوُ زَ يْـــدٌ رَجُ ٌل عَ ـنِـيـــدُ

ِك مَـا تُـرِيـدُ
ِـس عَ لَــى ذَل َ
فَق ْ

الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف وال رابع لها
اسمَ فِعْلٍ خَ الِفَهْ
أَمَّا الَّذِي َسمَّـى ْ

مُـــرَ بِّعًـــا بِـهِ فَكُ ـنْ مُخَ ـــالِفَهْ

وَ ذَاكَ رَ أْيُ أَحْ مَــدَ ب ِْن َصــابِــرِ

َـصــائِــرِ
وَ لَـمْ يُتَــابِعْـهُ ذَوُ و الْب َ

التوكيد يرفع المجاز
وَ مَـنَعُــوا التَّــوْ كِيــدَ لِلْـم ََجـازِ

إِ ْن يَحْ ـتَـم ِْل حَ قِـيقَــةً تُــوَازِي

ْت ظَهْـرَ زَ يْـ ِد
ُـل  :ق ََصـم ُ
ف ََال تَق ْ

ت نَـوْ عَ كَيْـ ِد
َـصمًـا إِذَا ق ََصـدْ َ
ق ْ
( )7
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(

الخرب الموطئ  ،والحال الموطئة  ،والنعت الموطئ

ْـربنَـــا بُكَ ــاءَ
وَ ق ْ
ُـل :بَكَ ــى مِـن َ ُ

ِـك الفَـــأْفَـــاءَ
لَـمَّــــا أَق ََّل ذَل َ

أنواع األوصاف التي ينعت بها أربعة
ب
َـس ْ
َـال ن َ
حِ لًـى غَـرَائِـزٌ وَ أَفْع ٌ

)

َب
ْت ان َْجل ْ
َوْصـافِ لِلنَّع ِ
وَ مَا مِن ْاأل َ

90

(

ِـاألَحْ ـوَلِ
مَـث ِّْل لَهَـا مُــرَ تِّبًـا ب ْ

وَعَ ــالِـمٍ وَ تَــاجِ ـــرٍ واألشْ هَلِـي

انفصال الضمري للداللة على االشمئزاز وعدم القبول
الـضمِريُ؛ ِالشْ مِـئْزَ ازِ
قَـدْ يُف َْص ُل َّ

وَعَ ــــدَ مِ الْقَـبُــــولِ والحُ ـــزَّ ازِ

كـأنت  ،وَ أُبِي
َ
ت
َـس ُ
كَقَـوْ لِهمْ  :ل ْ

ُّب
كــأنـت مُفْـهِمَ الـتَّحَ ـب ِ
َ
أَنَــا

أنواع الفعل غري السالم منبَّهًا على كل نوع بمثاله ،والبيتان من الطويل
ناقص ،ثم المضاعَ ُف (ردَّهُ)
(رَ مَى) ٌ

مثـال ،وادْعُ (قام) بأجوَ فَا
ٌ
ت)
(وَعَ دْ ُ

(درأتُـك) مهمـوزٌ  ،وأمـا لفـيفُه

فمقرونُه (نوى) ومفروقُه (وفى)

كاف المبادرة
كاف الـمبادرة -إن سألـتـــــا-
ُ

اتصـلت بمـا إذا مـا قلتـا:
ْ
مـا

صل كـما
تـدخل ،أو ِّ
ُ
سلِّمْ كـما

يدخل وقتهـا  ،فقس ما استبهَمَا
ُ

أيضـا تُسـمَّى عـند أهل الـشان

كــاف الـمفــاجـــأةِ والقِــرانِ
َ

وزن سرمد
بفعـملٍ ال فـعلل زن ســرمــدا

َـســرَ دَا
فـــإنمــا اشـتقــاقُه ك َ
( )8

(

إبدال الالم ميما سماعا
وأبـدلـوا مـيمًـا مـن الالمِ كمـا

حكى اإلمـامُ القرطبـيُّ محكَ ما

ِخل وأصل لـومـا
فــالخِ لْمُ كـال ِّ

استولـى يقال :استومى
لوال ،وفي ْ

ومـثل االسـتفهــام في هــذا الـخربْ

ُ
كمـثل لومـا
الناس مـا شاعَ خربْ

الفرق بني الشبه المعنوي المقتضي للبناء ،وبني تضمن الظرف ونحوه
معنى الحرف
دل
الحرف ّْ
ُ
إن دلَّـك اسمٌ مَا على ما

كــالبـدل
ْ
بــذاتِه ،ومـنه صـارَ

فَلْـتَبْـنِهِ نحـوُ الـذي وكـمتـى

وعنــدهمْ إعــرابُه قــد ثَـبَتــا

ونفـس الحــرفِ
ُ
إذا تــضمَّـنَ ،

دل كمَـا في الظَّـرْفِ
هـو الـذِي َّ

تَـمَّتْ بِ َحمْدِاللَّ ِ وَ عَوْ نِـ ِه

( )9
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)

ِـيـمَـهْ
لـمـبــــالـغــــةِ زادُوا مـ ـ
ولــ ـ

لكي يُـؤكِّـدُ وا بهـا الـدّ يْمُـومَهْ

