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بابة	ف	النحو الصُّ
	احلمد	هلل	رب	العـاملني	والصالة	والسالم	عل	نبينـا	حممد	وآله	وصحبه	أمجعني،	وبعد
فقـد	اطلعت	عل	الورقـة	النحويـة	التي	نرشهـا	جممع	اللغة	العـربية	عل	الـشبكة	العـاملية،
وكـانـت	من	تــأليف	واخـتصـار	حــازم	خنفـر،	وقــد	استحـسـن	بعض	املـشـايخ	الـفضالء
نظمها	،	فنظمتها	مع	بعض	الزيادات	اليسرية،	وقد	استبدلت	ببعض	عباراته	ما	هو	أدق

منها،	وهذه	زوائدي	ومالحظات	عليه.
	تعــريف 	1-عــرف	اإلعــراب	بعــدم	لــزوم	آخـــر	الكلــة	عالمــة	واحــدة،	...	وهــذا

	للوجودي	بالعدمي،	واألصل	اجتنابه.
	2-	قـوله:	وأقسـام	البنـاء	واإلعراب	أربعـة:	"الرفع	والـنصب	ف	األسـامء	واألفعال،
	واجلر	ف	األسامء،	واجلزم	ف	األفعال"	هذا	غري	دقيق	ف	البـناء؛	فالبناء	عل	السكون
	املعهــود	عنـد 	يكـون	أيـضــا	ف	األسامء	مـثل:	كـم،	فحــذفت	كـلمـة	الـبنـاء،	وأيـضــا

	البرصيني	الفرق	بني	ألقاب	اإلعراب	والبناء.
	3-	جعـل	اإلعــراب	أصـال	ف	اـلـمضارع،	وهـذا	ترجيـح	ملذهب	الكـوفيني،	والـورقة

	ال	حتتمل	اخللط	بني	املذاهب	.
	4-	أحـوال	إعراب	االسـم	الستـة	عنـد	التفصـيل	سقط	منـها	مجع	الـتكسـري	املنرصف

	فزدته.
	5-	االسم	املفـرد	الـذي	يـرفع	بـالضمـة،	ويـنصب	بـالفتحـة،	وجيـر	بـالكـرس	مل	يقيـده

	بكونه	منرصفا،	فقيدته	بذلك	.
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	6-	نبهت	عل	أن	امللحق	باملثنى	ومجع	املذكر	السامل	مثلهام	ف	اإلعراب	.
	7-	زدت	رسد	أبواب	املبنيات

	8-	زدت	ترتيب	املعارف	كام	ف	رشح	التسهيل	البن	مالك،	وكون	اسم	اهلل	أعرفها.
	9-	قـال	ف	املـنصـوبــات:	ومنــادى	العلـم	املضـاف،	وال	حـاجـة	لـذكــر	العلـم	هنـا؛
	فاملـنادى	املضـاف	منصـوب	وإن	مل	يكن	علـام،	وكذلك	قيـد	الشبـيه	باملضـاف	بذلك،

	وال	حاجة	لذلك.
	10-	قـرن	حـاشــا	بام،	وهـذا	ال	داعـي	له؛	فقــد	منـع	اجلمهـور	دخـوهلـا	عـليه،	قـال
	سيبـويه:	"أال	ترى	أنـك	لو	قلت:	أتـون	ما	حـاشا	زيـدا،	مل	يكن	كالمـا".	وقال	ابن
	مالك:	"وكخال	حـاشا	وال	تصحب	ما".	وقيل:	تدخل	قليال	أو	شذوذا،	وهذا	ليس

	حمل	ذكر	الشواذ.
	11-	ما	فرقه	من	أحكام	املنادى	وأدوات	االستثناء	مجعته	ف	سياق	واحد		.

ب



)           (

) 
( 10

ي ِ َوَصلَّ الْـبَــارِ الَحـمْـــُد ِلَّ
َوبَعُْد فَـالنَّْحـُو ِسَراٌج يَـنْقَِشْع
َومَنْـهٌَل يُنْعِـُش مَـْن بِهِ بَطَـْش
فَهَــاَك مِـْن مَعِـيـنِهِ ُصـبَــابَهْ

لَفْظٌ مُــَركٌَّب مُفِيـٌد قَـْد قُِصـْد
َواِلْسُم َوالْفِعُْل َوَحـْرُف مَعْنَى

ْعـَراِب تَـغْيِيٌ دََخْل َوالَْحـدُّ لِْلِ
ثُمَّ الْـبِنَـا لُـُزومُ آِخـرِ الْـَكلِْم
أنْــَواعُ إِْعـــَراٍب تُعَـــدُّ أَْربَعَهْ
َوالَْجرُّ لِْلَْسمَـا َوبِالَْجْزمِ انْفََردْ
َواِلْسُم يُعَْرُب اْصِطَحاَب اأْلَْصِل

بِـي الـمُْختَـارِ مُـَسلِّمًـا َعَل الـنَـّ
ُدَجـى الْمَعَـاِن بِِضيَـائِهِ المُِشّعْ
ف مَـهْمَهِ العِلْمِ تَـَوقُُّد العَـطَْش
تُـْسعُِف مَـْن لَْم يَـرِدُوا ُعبَـابَهْ

ُهَو الَْكَلمُ نَْحـُو : َزيٌْد مُْجتَهِْد
أَنَْواعُ كِلْـمةٍ : كَقَـْد َجـمَـعْــنَا

آِخـَر كِـلْمَــةٍ لِعَــامٍِل َحـَصْل
لَِحــالَــةٍ َواِحــَدةٍ كََكـْم َولَْم
َرفٌْع َونَْصٌب ِلْسمِ  اْو فِعٍْل مَعَهْ
فِعٌْل، َويُبْـنَى كُلُّ َحْرٍف إِذْ َوَردْ
َومِنْهُ مَــا بَنَـْوهُ كَـاْسـمِ الْفِعِْل

ههه ()
صناريِّ حظفه اهلل اـَـة يف انلحو  ((   ظنم ضفيةل اشليخ :   حزمة نب عمثـان األ ب باَ  ))اصلُّ
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َواْسَمْي إَِشـاَرةٍ َواِلْستِفْهَامِ ثُّمْ
َوَلزِمٌ بِـنَـــاءُ فِعِْل الْـمَــاِض
َوأَْعـَربُوا مُـَضارًِعـا َوابِْن مَـتَى

أَْحَواُل إِْعـَراِب اأْلََساِمـي ِستُّ
فَالْمُفَْردَ الْمُنَْصرَِف اْرفَعْهُ بَِضّمْ
َوَجـمُْع تَْكِسيٍ لَـــَدى انِْصَراِف
بِـيهِ بِاأْلَلِْف ى َوالشَّ َرفُْع الْمُثَنَـّ
َواْرفَْع بَِواوٍ َوبِيَا انِْصْب َواْجُرَرا
ـالَِم اْرفَْع َضمَّا نَاِث السَّ َجمَْع اْلِ
ةِ اأْلَْسمَـاءِ تَـّ بِـالْـَواوِ َرفُْع الـسِّ
ةِ مَا َل يَـنَْصرِْف مَـّ يُْرفَُع بِـالضَّ

أَْحَواُل إِْعـَراِب الْمَُضـارِِع َتِي
دَ اْرفَعَْن بَِضّمْ َصِحيـَحهُ الْمَُجرَّ
رِ إن يَعْـتَـلِْل آِخــــُرهُ فَقَــــدِّ

َشـْرٍط َومَْوُصوٍل َومُـْضمَرٍ كَهُْم
َواأْلَمْـرِ نَْحـُو اْعتَـَذُروا فَراِض
كَـاَن كَـيَْكـتُْبَ َوَهـلَّ تَثْـبُتَـا

ظْمِ َل تَـِشتُّ أَْجمَعُهَـا ِف النَـّ
َوانِْصْب بِفَتْحٍ َواْجُرَرْن كَْسراً تَُؤمّْ
َراِف يُعْــَرُب  مِثَْل ذَاَك كَــالظِـّ
َوالنَّْصُب َوالَْجـرُّ بِيَاءٍ قَْد ُعرِْف
كُورِ َسـالِمًا َوالـنُّظََرا َجمَْع الـذُّ
َوالنَّْصُب َوالَْجـرُّ بَِكْسـرٍ ُحمَّا
بِـاأْلَلِِف انِْصْب، َواْجُرَرْن بِـالْيَاءِ
َوالـنَّْصُب َوالَْجـرُّ بِفَتْـَحةٍ أُلِْف

ثََلثَـةً ، أَبْــَوابُهَــا لَْم تُــْرتَجِ
َوانِْصْب بِفَـتْحٍ ، َوبِتَْسِكٍي ُجزِمْ
َضمَّتَهُ َواْجـزِمْ بَِحْذِف اآلِخـِر
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َرا ذَا اأْلَلِِف انْـِصبْهُ بِـفَتْحٍ قُـدِّ
َوالَْخمَْسةَ األَفْعَاَل بِالنُّونِ اْرفَعَا

َوالَْحـــدُّ لِلـنَِّكــَرةِ اْسـٌم دَلاَّ
َوغَـْيُهُ مَعْــرِفَــةٌ دَلّْـْت َعلَــى
فَمُـْضمَــٌر فَعَـلٌَم كَــأَْحمَـَدا
يَتْلُوُهـمَا الْمَْوُصـوُل فَالْمَُحلاَّى

فَْع مَُضارِعٌ َخَل يَـْستَْوِجُب الـرَّ
َوفَـاِعٌل َونَـائٌِب َعـنْهُ اْحتَـَذى
َواِت اْستَتْبَعَْت َواْسٌم لَِكاَن َواللاَـّ

بِالنَّْصِب فَاْحُكْم لِمَُضارٍِع ُزكِْن
َوَخَبٍ ِف بَـاِب كَـاَن يُـْسـتَطَـْر
َوُعــدَّ مَفْعُــولً بِهِ أْو مُـطْلَقَـا
َوالظاَّْرَف َوالتَّمْيِيَز َوالَْحاَل َوزِدْ
بِيهُ ، َوُبِني كَـَذا الْمَُضاُف َوالـشَّ

َوافْتَْح ذََواِت الْـيَا َوَواوٍ مُـظْهَِرا
بَِحـْذفِهَـا َجـْزمٌ َونَـْصٌب َوقَعَـا

ـى ٍ تََجلاَـّ َعلَــى ِســَوى مُعَـيَّ
ٍ ، أْعــَرفُهَــا اْسـمُهُ َعَل مُـعَيَّ
فَـاْسُم إَِشـاَرةٍ َومَقْـُصودُ الـنَِّدا
ى بِـأَْل ، فَمَـا أُِضيـَف لِلْمَُجلاَـّ

مِْن َجـازِمٍ َونَـاِصٍب كَـيُعْتَلَـى
َوالْـمُـبْـتَـــَدا َوَخـَبٌ لَهُ كَـــَذا
َوَخَبٌ ِف بَــاِب إِنَّ قَــْد ثَـبَْت

بَعْـَد النََّواِصِب َوِلْسمِ بَاِب إِّنْ
ِف بَاِب ظَـنَّ نَْصُب مَفْعُولَيْهِ قَّرْ
أَْو مَعْهُ أْو مِْن أَْجلِهِ كَـُصْم تُقَى
ـًرا مُنَـادًى مَا قُـِصْد ُهنَـا مُنَكَّ
ٌف ُعــِني مِّ مُفْـَردٌ مُعَـرَّ ـبِـالـضَّ
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َفـة الْمَعْرِ ةُ وَ انلَِّكـرَ

عَات فُو الَْمْ

بَات و الْمَْنُ
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َونَْصُب مَـا اْستَـثْنَتْهُ إِلاَّ َوَجـبَا
َوذُو تَمَــامٍ بَعْــَد نَْفـٍي َجــاَزا
يَجـاِب َوفَـاقِـُد   الـتَّمَـامِ  َواْلِ
َونَْصَب مَـا اْستَثْـنَيْتَهُ بِمَـا َعَدا
َوبَِخـَل َحاَشا َعـَدا اْجُرْر َحاَل
َضـافَــةِ يَُكــوُن الَْجـرُّ َوبِـاْلِ

َوتَـعْمَُل الَْجـرَّ ُحـُروُف الَْجـرِّ

بِالَْجازِمِ الْمَُضارِعَ اْجزِمْ َوانْقََسْم

َسْردُ الـتََّوابِعِ الَّـِتي تَـتْلُو األَُوْل
ْعـَراِب فَــاْجعَْل لِتَــابِعٍ مَِن اْلِ

اوِيَهْ َشَددُْت  َه^هُـنَـا  وِكَاءَ  الرَّ
َضـمَّنْتُهَـا مُْختََصـَر الُْبُْعـومَهْ
بِـي مُـَصلّـِيًـا مُـَسلِّمـًـا َعَل الـنَـّ

إِذَا يَُكــوُن ذَا تَمَـامٍ مُــوَجبَـا
ْصـُب كُلاًّ َحـاَزا إِبْـَدالُـهُ َوالنَـّ
ْعـــَراِب ـهْ لَهُ َعــــَوامَِل اْلِ َوجِّ
َومَا َخَل أَْوِجْب، َوفِعْلَْيِ اْعُددَا
ةٍ ، َوانِْصْب بِهَـا أَفْعَاَل َحـْرفِيَـّ
لِـُكلِّ مَا اْسـتَثْنَْت ِسـَوى َوغَْيُ

ي َضافَـةُ كَنَْم ِف قَـْصرِ كَـَذا اْلِ

َجـازِمَ َواِحـٍد َومَـا اثْنَْيِ َجـَزمْ

نَعٌْت َوتَـْوكِيـٌد َوَعطْـٌف َوبََدْل
مَـا نَـاَل مَـتْبُــوعٌ بُِكلِّ بَـاِب

بَـابَةِ ، فَهَْل مِْن َراوِيَهْ َعلَى الصُّ
لَِحـازِمٍ   مُعَـالِجــًـا  كُلُـومَهْ
تَِب ـْحِب أَْهِل الــرُّ َوآِلِه َوالـصَّ
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ات رَ و الْـَمـْجـرُ

مَات و الْمَْجزُ

ابِــع و التَـّ

الَْخاتِـَمة


