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  كتاب اإلشارة في النحو
  تاج الدين عمر بن علي بن سالمل 

  تحقيق  ودراسة - )734ت(اللخمي اإلسكندري 
  محمود محمد العامودي. د.أ

   كلية اآلداب–قسم اللغة العربية 
   فلسطين –  غزة–الجامعة اإلسالمية 

  "اإلشارة في النحو": يقدم هذا البحث تحقيقاً لمخطوطة :ملخص
قَوتُ   دقُم           ما اسيهنْتُ فيب ، يينِ اللَّخْمتَاجِ الد هَؤلِّفِلم ةيافو ةمجِل تَرمبِع بنَسو هه    تَـهكُنْيو هلَقَبو 
، هاتَفَو ، وهيلَ عاءملَاء العنَثَ ، وهاتفَنَّصم ، وهيذَالمتَ وهوخَيشُ ، وهدِلوم، وه ه وَأخْالقَ ه ، ونَشَْأتَ  وموطنَ

   هجنْهمتَابِ ، وى الكتَوحمو ،  خْطُوطَةةَ الميمَأهو    ،         ، ـيينِ اللَّخْمخْطُوطَةَ ِلتَاجِ الدهذه الم تُّ أنَأثْبو
يلْميقاً عقا تَحهيققتُ بِتَحيراً قُمَأخخْطُوطَةَ ، وخَةَ المفْتُ النُّسصوا و .  

"Al-Išāra fi Al-Naḥo" 
By Taj Al-Din Omer Bin Ali bin Salem Al-lakhmi Al-

Fakahani Al-Iskandarani [died in 734 H] 
 

Abstract: This is a verification to "Al- Išāra fi Al-Naḥo ". The 
researcher started with a brief biography of the author, his name, nickname, 
place of birth, upbringing, manners, birth, mentors, students, books, tributes 
and death in addition to the contents of the book, its methodology and 
significance. 
Finally, the researcher proved that the manuscript was Al-lakhmi's concluding 
with an academic verification and a description of the manuscript.   

  )1(تاج الدين عمر بن علي بن سالم اللخمي الفاكهاني
  :اسمه ولقبه وكنيته

على بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي ، الشهير بتـاج الـدين              اليمن   عمر بن أبي  هو  
  .، يكنى أبا حفص اإلسكندراني  الفكهاني
  :نشأته

  .ئة وستماسنة ست وخمسين: ولد باإلسكندرية سنة أربع وخمسين وستمائة ، وقيل 

                                                
 وبغية 3/178والدرر الكامنة  82-2/80 والديباج المذهب 14/184 البداية والنهاية :ترجمته في انظر )1(

 .5/56األعالم و 97-6/96 وشذرات الذهب 2/221الوعاة
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،  عبد اهللا بن عبد العزيـز المـازوني          بنقرأ القرآن بالقراءات على أبي عبد اهللا محمد         
ان ، وأبي الحسن علي بن أحمد خَربد اهللا محمد بن طَ     ع وسمع من أبي  ، وسمع منه   ، حافي رأسه   

يـق  عتو،  بن دقيق العيد ، والبدر بن جماعـة ا ، والتقي وابن المنير ،  والمكين األسمر    ، القرافي
 وسمع من غيرهمالعمري.   

  .وأجاز لعبد الوهاب الهروي 
وقد ،  واألدب  ، والعربية  ، واألصول  ، والفقه  ، متفنناً فى الحديث     ، وكان فقيهاً فاضالً  

  .اشتغل بالفقه على مذهب مالك 
قدم دمشق في سنة إحدى وثالثين وسبعمائة في أيـام اإلخنـائي ،             " : )2(يقول ابن كثير  

مشـق عامئــذ ، وسمــع   ن دـه ، وحج مـه ومعـا عليـار السعادة ، وسمعنزله في د ـفأن
، ورجع إلى بالده ، وتوفي ليلة الجمعة ، سابع جمادى األولى ، وصلي عليه               عليـه في الطريق    

  " .  بدمشق حين بلغهم خبر موته
، لح  اع الـسلف الـصا    تبوا، والصالح العظيم   ، دين المتين   وكان على حظ وافر من ال     

وحـج غيـر   ، وتأدب بـآدابهم  ،  وتخلق بأخالقهم،  صحب جماعة من األولياء      األخالق ،    حسن
  . وحدث ببعض مصنفاته  ،رةـم

  :مصنفاته 
  . يسبق إلى مثله ؛ لكثرة فائدته  الحديث لمفي" العمدةشرح "له  
  " .المنهج المبين في شرح األربعين "، وسماه" شرح األربعين للنووي"و
  . وهو المخطوط الذي نقوم بتحقيقه ،" و في النحةاإلشار"و
  .ولدي مصورة عنه ،   مخطوطة بتركيا ،"شرح اإلشارة في النحو"و
   ."المورد في المولد"و
  ." التحفة المختارة في الرد على منكر الزيارة"و

  " .لى البشير للنذيرالبحر المنير فى الصالة ع"وكتاب 
   ."اللمعة في وقفة الجمعة"و
   ."ة في الآليات النظريةالدرة القمري"و

               متْضارِكَ ميْأ تَمتنْ مظَك اهلَ   ِإ      ةًرَأمِارِكَى م قَبا َأاهباكَ لَوك  
  اكَ بِامِر الكاءنَب َأمدقَ تَدقَ    فَ            مهِ بِامِرـك الاءـ آبمدقَ تَنِإفَ               

                                                
 .14/184البداية والنهاية  )2(
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ن أحمد بن حديدة     عبد اهللا بن محمد بن على ب       وأخبرني جمال الدين   : )3(فرحونقال ابن   
: قـال  ، أحد الصوفية بخانقاه سعيد السعيداء في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة      األنصاري المحدث   

صـلى اهللا   - سيدنا رسول اهللا ِلعرحلنا مع شيخنا تاج الدين الفاكهاني إلي دمشق ، فقصد زيارة نَ    
ـ  ةَمركَ الم َلعالتي بدار الحديث األشرفية بدمشق ، وكنت معه ، فلما رأى النَّ            -م  عليه وسل  ح سر 

قَعن رأسه ، وجعل يلُبه  ،ويمغُرو جههلَ عيه و ،دموعتَه يُلس  ،شَنَْأود:   
  ااهايوي طَا فما وينْ الدمِ َأيدرِ تُا          هلَصوى ولَي لَونِنُجملْ ِليَل قولَفَ               
  ااهولْبى ِلفَشَْأي وسفْي نَلَ ِإبح       َأ  ا      هاِلع نابِر تُن مارب غُاَلقَلَ               

لَوما حضتْرهاةُفَ الوج َلعب عبِارِقَ َأضهشَتَ يهدب يني دي؛ ِله كِّذَيرتَفَ ؛ فَهحع نَييه  ،شَنَْأود:   
غَودكِّذَا يرني عوداً بِهالحى      م   و     ى نَتَميتُسالع هدكَّذَى ُأتَّ حار  

   .هبحى نَضقَ ودهشَ تَمثُ
  :وفاته 
ـ راه ظَنفدسبعمائة ، و وينالثثَ وعٍبر َأةنَي سة فيرِدنْكَساِإل بِ-ى الَع اهللا تَ  همحر -ي  فِّوتُ ابِ ب 

البرِح.   
  :محتوى الكتاب 

ويتميز هذا الكتاب بالسهولة والبعد ، يقع فى ست ورقات ، هو كتاب مختصر فى النحو   
  .عن الخوض فى الخالفات النحوية 

  . النحو ه تاج الدين اللخمي إلى مقدمة وستة عشر فصالً فيوقد قسم
  :اآلتي  على الترتيب دمة والفصولوهذه المق

    فصل فى االسم على قسمين معرب ومبنى -2             الكلمة والكالم        مقدمة في-1
   فصل فى المرفوعات من األسماء-4              فصل فى بيان ما يعمل الرفع -3
  صب فصل فى بيان ما يعمل الن-6                    فصل فى عالمات الرفع-5
   فصل فى بيان عالمات النصب-8          فصل فى المنصوبات من األسماء-7
  عالمات الخفض فصل فى -10       فض     فصل فى بيان ما يعمل الخ-9

   . فصل فى بيان عالمات الجزم -12             فصل فى بيان ما يعمل الجزم-11
  فى معرفة الفعل المتعدى والالزم فصل - 14                   فصل فى معرفة التوابع-13
   فصل فى معرفة المبتدأ والخبر-16              فصل فى بناء الفعل للمفعول-15
   فصل فى معرفة ما يدخل على المبتدأ والخبر-17

                                                
 .2/81الديباج المذهب  )3(
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  :منهجه
  : تعريف المصطلحات النحوية -1

عد على إال ويعرف مصطلحاته وال شك أن ذلك يسا،     فهو ال يكاد يمر علي باب نحوى 
 ، والمبني ، والكالم، يعرف الكلمة : فنراه مثالً . تيسير فهم هذه المصطلحات لدى القارئ 

  .وغير ذلك  ، والخبر ، والتوابع، لمبتدأ وا ، والمعرب
لَفْظٌ وضع ِلمعنى مفْـرد ،  : الكَلمةُ اصطالحاً  : ")4(فمثالً في تعريفه للكلمة والكالم يقول  

اس يهفٌ ورحٌل وعفو م.  
 الكَالممٍ: واسٍل وعي فف نِ َأويمى اسي فال تَْأتو ، نَادنِ بِاِإلستَيمكَل نما تَضم. "  

  .في معرِفَة التَّوابِعِ :  فَصٌل  : ")5(وفي تعريفه للتوابع يقول
  .لبيانِ والبدُل وعطْفُ النَّسق التَّوكيد والنَّعتُ وعطْفُ ا: وهي خَمسةٌ 

 نُهيع هنَفْس ديز اءسِ كَجاللَّباِل ومتاالح فْعري النَّفْسِ ونَى فعيقُ المقتَح يدكفَالتَّو.  
ع ٍل َأواقٍل عجتُ بِررركَم بِهبي سف َأو ، يهف نىعمِ بِمفُ االسصتُ والنَّعو وهِل َأباق.  

وعطْفُ البيانِ اجراء اسمٍ جامد علَى اسمٍ قَبلَه يبينُه كَما يبينُه النَّعتُ ، وال يكُون ِإالَّ فـي             
عالمِ علَى الكُنَى   المعارِف عنْد البصرِيين ، وَأكْثَر ما يكُون في رد الكُنَى علَى اَألعالمِ ، َأو رد األَ               

 رمفْصٍ عو حذَا َأبهاهللا ، و دبو عَأب ديذَا زكَه.  
               حِل الطَّرى بِاَألونْوي رِ َأنغَي نانِ ميالب ةلَى جِهِل عاَألو كَاني معِ الثَّانضو يرُل تَقْددالبو

هنَى ، وعالم وند اللَّفْظ ةجِه نامٍ متَّةُ َأقْسس و :  
 َأخُوك ديز اءكُلٍّ كَج نكُلٌّ م.  

 يفَ ثُلْثَهغكُلٍّ كََأكَلْتُ الر نم ضعبو.  
واشْتماٌل كََأعجبني زيد علْمه ، ويشْتَرطُ في هذَا القسمِ والقسمِ الَّذي يليه َأن يكُون فيهِمـا                

عي يرمض ثَّلْتُ لَكا مكَم نْهِل مدبلَى المع ود.  
  .وغَلَطٌ كَمررتُ بِرجٍل ثَورٍ ، واَألحسن َأن تَقُوَل بْل ثَورٍ 

 ِلككَقَو اءدبراً : وماً تَمكُْل لَح.  
  .ونسيان كَرَأيتُ زيداً عمراً 

                                                
 .ب1رة في النحو قاإلشا )4(
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    ب التَّشْرِيك وه قطْفُ النَّسعو          اوي الوي هالَّت ةشَرالع وفرالح دبَِأح اَأللْفَاظ نِ َأواللَّفْظَي ني
والفَاء وثُم وحتَّى ، وهذه تُشْرِك في اِإلعرابِ والمعنَى كَجاء زيد وعمرو ، وما شَابه ذَِلـك ، وال                  

 وهذه تُشْرِك في اِإلعرابِ دون المعنَى كَجاء زيد ال عمرو ، والصحيح             وبْل ولَكن وَأو وَأم وَأما ،     
  .َأن ِإما لَيستْ منْها ، وِإنَّما ذُكرتْ مع حروف العطْف ِلمصاحبتها لَها 

  : وضعه للفصول -2
، زد النحوية بشكل موجفيها القواع يذكر  التي اللخمي كتابه على الفصول تاج الدينبنى

   .وقد بلغت هذه الفصول ستة عشر فصالً 
  : موقفه من السماع  -3

شدة اختصار المقدمة التي  اللخمي حفياً بالسماع ، ويرجع ذلك إلى  تاج الدينلم يكن
   .  اإلشارة في النحو ألفها ، والتي أطلق عليها 

  : أسلوبه فى هذا الكتاب -4
ا الكتاب بالسهولة واالختصار واإلقالل من الشواهد الشعرية وعدم يتميز أسلوب هذ

 مخصصة للمبتدئين الذين يتعلمون النحو ، لذا لخالفات النحوية ، فمثل هذه الرسائلالخوض في ا
  . نرى أن المؤلف يبسط القواعدالنحوية ، ويمثل لها بأمثلة مصطنعة يسوقها من عنده 

  : شواهده -5
  . ن من الرجز  أحدهما آية قرآنية ، واآلخر بيتا إالَّ على شاهدينلم أقف في المخطوطة

  . فصحاء العرب  بكالمولم يستشهد بالحديث الشريف أو
  .وقد أكثر من التمثيل 

  :أهمية المخطوطة 
   .اج الدين اللخمي تحقق له فيما أعلمأول مخطوطة لت -1
لغوص في التطويل والبعد عن هذا التحقيق يرينا منهج تاج الدين اللخمي التعليمي ، دون ا -2

 .التعليل 

  .هذا التحقيق حقاً هو اإلشارة في النحو للمبتدئين  -3
  :توثيق ونسبة  : اإلشارة في النحو لتاج الدين اللخمي

تاج الدين عمر " اإلشارة في النحو"لقد توافقت لدي األدلة الكافية التي تثبت أن مخطوطة   
  :ي بن علي بن سالم اللخمي الفاكهاني ، وه

   . واسم أبيه وجده ولقبه وموطنهخمي في ورقة العنوان على اسمهاللنص تاج الدين  -1
 .نص تاج الدين اللخمي في الورقة األولى على اسمه واسم أبيه وجده ولقبه وموطنه وشهرته -2
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 1/81نسبة أصحاب التراجم الكتاب لتاج الدين اللخمي كابن فرحون في الديباج المذهب  -3
 والزركلي 6/97ب وابن العماد الحنبلي في شذرات الذه 2/221الوعاة والسيوطي في بغية 

  .5/56في األعالم 
  :وصف النسخة

 على نسخة وحيدة تاج الدين اللخميل" اإلشارة في النحو"اعتمدت في تحقيق مخطوطة     
   .2322/2شهيد علي بتركيا تحت رقم بة محفوظة في مكت

بالعنوان ، ومسطرتها هذه المخطوطة ورقة خاصة  أوراق ، ولوتقع هذه النسخة في ست       
  . سطراً ، وفي كل سطر حوالي عشر كلمات ، وهي نسخة تامة وال يوجد بها سقطخمسة عشر
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  النص محققاً
  ورقة العنوان

  /أ1/
  كتاب اإلشارة في النحو

  تصنبف الشيخ اإلمام العالم العالمة
  المحقق تاج الدين عمر بن علي بن سالم

   رحمه اهللا تعالى-اللخمي اإلسكندري                
  )734ت(

  /ب1/   
  لرحيمبسم اهللا الرحمن ا
  وبه نستعين

 ام العالَّمةُ المحقِّقُ تَاج الدينِ عمر بن علي بنِ ساِلمِ اللَّخْمـي اِإلسـكَنْدرِي  م اِإلخُي الشَّ اَلقَ
بِفَرِع اكَ الفَنِابهاني - رحماهللا ه .  

 سيلَ،   نىعم لِ اء ج فٌرح و ٌلعف و م اس يهو،   درفْ م نىعم لِ عض و ظٌفْلَ:  الحاًطص ا ةُملالكَ
   .ٍلعال ف ومٍسابِ

الكَوالم  :ا تَمضمكَن لتَماِإل بِنِينَساد  ،ْأال تَويتى ا فسمَأنِي وي فف ٍلعو مٍاس.   
  : تٌّ سهاتالم عنمو،  سٍرفَ وٍلجركَ:  ماالسفَ
ـ  ةٌداحوو،   ر الج فُرحو ، اءد النِّ فُرحو ، مِ الالَّ ع م فُِلاَأل : يهو،   هِلو أَ ي ف الثٌثَ ي ف 

وسطه  ،وهي  :يالتَّاء صيرِغ  ،انِتَنَاثْوي فرِ آخه  ،وهوِنْالتَّ: ا مينالنَّ وتُع.   
والفُلع  :م بِ لَّا د حروفه لَ ع ى حدث بِونْبيته لَ ع ى زانٍم م عأَ نٍي نَ ةًالَص حقَ و ام قُ يـ  وم   ، م قُ

ومنع الماتقَ:  هدو السينو سفَوالتَّ وصفُرلِْإ وتَاقُح ْأ التَّاءنيثس ةًنَاكآي ف رِخه.   
والحفُر م  لَّا د لَ ع ى معنى غَ ي ف رِيه  فْ نَي ال فسه  ،ومنع الماتهع دقَم ـ ب ـ ع ِلهوِل المات 

   .اِلعفْ اَألاتالمع واءمساَأل
   :ينبم وبرع منِيمسى قلَ عماالسو  :ٌلصفَ
والمبني  :ا لَ مم غَتَ ييآ ر خرغَتَ بِ هرِي ع املكَ ه ا  ذَه  ،ويـ ى اال نَب سـ ا َأذَ ِإم ـ هبشْ الح َأ ،فَر و 

ـ بى م لَ إِ يفَض أُ وَأ،   ينب الم عقو م عقَا و  م هبشْ أَ وَأ،   ينب الم عقو م عقَ و وَأ،   اهنَع م نمضتَ نَأ،   يو 
   .هرِاِئظَ نَن عجرخَ
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والمعرب  :ا لَ ميِلذَ كَ سك   ،وكُيون م فُر وعاً ونْمص وباً ووضاً  فُخْم  ،و كُال يون م جومـاً  ز
  .د يزتُ بِررمو، داً ي زتُيَأرو، د ي زاء جوحنَ/ أ2/

والفَأُلع يلَضاً عى قسمنِيم بنيو معرب:   
ـ  غَع مهونُ نُوَأ،  مٍلِّكَتَ مةُزم ه هِلو أَ ي ف انا كَ  م وهو،   ةًاص خَ عارِضالم:  برعالمفَ رِيه  ،

ـ  أَ ومقُتَو،   نح نَ ومقُنَ و  ، انَ أَ ومقُ أَ وح نَ بٍاِئ غَ اء ي وَأ،   ةباطَخَ م و أَ بٍاطَخَ م اء تَ وَأ ـ تَو،   تَنْ  ينومقُ
ـ ب م اهدا ع م و ثنََّؤ الم ةاعم ج ونِنُ و يدكو التَّ يِونَ نُ ن م هتالم س طرشَ بِ و ه ومقُي و ،تنَْأ ني   ،ـ و هو 

المياضو فاَألُلع نَرِم حقَو امقُ وم  ،وكُيونم فُروعاً ونْمصوباً ومجوماً ز ،وكُال يونوضاً فُخْ م.  
    :عفْ الرُلمعا ي مانِي بيف : ٌلصفَ
  : اءيشْ َأةُالثَ ثَعفْ الرُلمع ييذالَّ
  . ُلعالف:  ُلواَأل
  : اءيشْ َأةُتَّ سوهو،  هنْ مفَرصا تَم:  يانالثَّ
ـ  بِ ةُبشَ الم ةُفَالص و  ، اِلبقْتساال و اِلى الح نَعم بِ وِلعفْ الم مساو،   ِلاع الفَ مسا ـ  الفَمِاس ِلاع،  

اَألومالَّةُلَث ى تَتعُلمع َلمالفَمِ اس ِلاع  ،والمصادر  ،َأوسمفْ اَألاءاِلع .  
ـ ِإفَ،   اءدتبا اال دا ع  م بصالنَّ و عفْ الر ُلمعا تَ هلُّظٌ كُ فْ ال لَ  نىع م وه و اءدتباال:  ثُاِلالثَّ  ال  هنَّ

يعالَّ إِ ُلم فْ الرع ، و ال يعُلم فْ الري   الَّ إِ عف المتَبأ نَ دحو ز قَ ي اِئد و مشْا أَ مبِل ذَ هك   ،ومم ا يعُلم ـ  الر  عفْ
 نا إِ مَأو،   كِلذَ لِ عفَتَار فَ مِ االس عقو م عقَ و عارِض الم َلع الف ن أَ كِلذَ و  ، هرِي غَ عقوء م ي شَ وعقُضاً و يَأ
خََأواتُوا  ه  ،وم ا الحازِجة  ي  ،ال الَّ وبِ يت مى لَ نَعيس ،  ال التَّ واَأل، فَ ةَُأرِبُلصـ  ف ا االيهـ ب تدـ ذْ ِإاء ه ي 
دةٌلَاخلَ عى المتَبدالخَأ ورِب :  

  : ةٌعس تاءمس اَألن ماتُوعفُرالم  :ٌلصفَ
ا  ممساو،  ن ِإربخَو،  ان كَمساو،  هربخَو،  ُأدتَبالمو،  هلُاع فَمس ي ما لَ  م وُلعفْمو،   ُلاعلفَا

تَخُْأوياه   ، التَال و خَ وبال التَّ  ر ةَأرِب ،  التَّ واسع ا كَ  معاً لِ ابِتَ/ ب2/ انمنَ وعٍفُر تاً أَ عو فاً أَ طْ عتَ و ويداً ك
ـ ركْ ذمِدقَتَ الماتونَ النُّن مهتالم سطرشَ بِةًاص خَةعارِض الماِلعفْ األَ نمالً و د ب وَأ ـ ذَا ِإه ا سلـ م م ن 

   .مِازِوالج وبِاصوالنَّ
  . ونالنُّ وفُِلاَأل واوالو وةُم الضاتالم ععبر َأعِفْلرِل  :ٌلصفَ
  : ي فعِفْ الرةًالم عونكُ تَةُمالضفَ
1- مِاالسفْ المردالم عانْبِر صَأفَر لَو منْ ينَ،  فْرِصحوز يدَأ وحمد .  
2- ويفج كْ التَّعِمِلذَ كَيرِسرِ كَكاٍلجو ماجِسد .  
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3- ويف ج عِم نََّؤ المث نْالهِ كَ مِاِل السدظْتَ اتهر ي ف الص يحِح   ،وهو ا لَ  ميس آخ ره ي اء ال  و
واوفٌِلال َأ و، و ف ريتُقَدالم بِلِّتَع الياءِلاَأل وف.   

4- كُتَوون ع ةَالم عِفْ الر فْ األَ ي فاِلع الم عربغَ بِ ةظْتَ،   ونِ النُّ رِيهر ي ف الص يحِح   ،ـ تُو  ردقَ
يف المبِلِّتَع الياءو اوِالوِلاَأل ونَ،  فحوغْ يزو ويريمو ىشَخْي .  

والوكُ تَاوونع ةَالمعِفْ الري ف :  
ا اٍل م و م ذُ، ا  وهمح ، وهفُ ، وهنُه ، وهبَأ ، وهخَُأ:  يهو،   ٍلوى قَ لَ ع ةتَّ الس اءمساَأل -1

دتْامكَ مبغَةًر يركَ مسرةو نَّثَال ماة .  
2- ويف ج عِم رِكَّذَ الم مِاِل الس   ،وهو م  ا سلم ف نَ بِ يهاء فْ مردكَ ه الزيدين و المسلمين   ،ـ و ا م

  . ينعسى التِّلَ ِإينرِشْ العن مةُيانم الثَودقُالعو وولُ ُأوه وههبشَْأ
فُِلاَألو ع ةُالم عِفْ الر ثْ التَّ ي فنية و شْا أَ مبها  ه  ،وهو ك  ال وـ ا أُ ذَ إِ اتَلْك ـ ا ِإيفَض ـ لَ ى مضرٍم 

  .ا ماهتَلْ كانِدنْالهِو، ا ماله كالنِج الراء جكِلوقَكَ
النُّوون ع ةُالمعِفْ الرفْ اَألي فالخَاِلع مسةالم عربونِالنُّ بِة  ،وهفْ تَيالنِع  ،فْتَوـ ع / أ3 /ونلُ

   .ةًاص خَاءالتَّ بِينلعفْتَو،  اءالي واءالتَّبِ
  : بص النَُّلمعا ي مانِي بيف : ٌلصفَ
  . عِارِض المِلع الفي فٌلامعو،  مِسي اال فٌلامع:  نِيمسى قلَ عبص النَُّلمعي يذالَّ
  : اءيشْ َأةُالثَ ثَمِسي اال فُلامالعفَ

الفكَُلع ضرتُبز داًيتُنْنَظَ وز ماً اِئداً قَي.  
ـ وحنَ:  اهنَع ميا فم وِلاع الفَمِسا كَِلع الفن مفَرصا تَ م:  يانالثَّ ـ ذَ ه ارِا ضبـ  ز داً ـي

وشبــهه.   
ى لَ ع ُلخُد تَ هذه،   لَّعلَ و تَيلَ و نكلَ و نَأكَ و نَأ و نِإ:  وهو،   ِلع الف لَى ع َلما ح م:  ثُاِلالثَّ

المتَبد الخَأ وفَ  ، رِب ا كَ مان م تَبأ كَ دا ان لَ اًمس نْتَفَ،  ا  هصبالَِّإ ه شْ أَ ةَتَّ سياء  ،واه يسالشَّم رط  ،ـ او سم 
ـ بملْراً لِ ب خَ انا كَ مو،   اهللا   رمعلَو،   اهللا   نميَأو،   ةُيرِب الخَ مكَو،   ةُيبِجعا التَّ مو،   امِهفْتساال ـ  دتَ  انأ كَ
ـ رِب الخَ رِي غَ ةلَم الج ي ف فَلتُخْاو،   ةيرِب الخَ مكَو،   امِهفْتس اال مس ا الَّ إِ هعفَرتَفَ،  ا  هراً لَ بخَ يـ  ة  رِماَأل كَ
النَّويِهو ميا فم نَعاها م.  

والعُلام ي ف الف ِلع الم عِارِض لَ ع ى قسمنَ:  نِياصفْنَ بِ بسه   ،نَواصـ ِإ بِ ب ضأَ ارِم ن ـ  ب عده 
ـ ِإ بِ باصالنَّو ، الما الَّ هيلَ ع ةُلَاخالدي  كَ و نذَِإ و نلَ و نَأ:  ةٌعبر أَ هسفْنَ بِ باصالنَّفَ ضأَ ارِم ن ـ  ب ـعده 
ةٌــتَّس: كَ الم يو المالج حودو الجوالفَ بِاباءو اوِالوَأ ووو ى تَّح.  

  : رشَ عةَسم خَاءمس اَألن ماتُوبصنْالمو  :ٌلصفَ
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فْالموُلع نَ قُلَطْ الم حو ض رتُب ض باً  ر  ،وفْالمبِ وُلع نَ ه حو ض رتُب ز داً  ي  ،وفْالموُلع ف  يـه 
ـ فْالمو،  ةَبشَالخَ واءالم/ ب3 /ىوتَسا كَهع موُلعفْالمو،  كدنْ ع تُسلَجو،   ةعم الج مو ي تُرسكَ وُلع 
مأَ ن جلقُ كَ هإِ تُم الالً لَ جك ،  و اُلالح   ،التَّومييز   ،ونَالمىاد ،  و المى  نَثْتَس  ،خَوبكَ ر ان   ،اوسإِ م ن  ،
خَوبر ا   م  ،تَخُْأويه  التَا ال و   ،اوسال الَّ  م لتَّ لِ يتَئرِبة   ،وشَالمببِ ه فْالمكَ وِلع ومِي الج ـ م عـ  ة س تُره  ،
ومربِتُر رٍلجح نٍسو هاً ج ،وا كَملْعاً ِلابِ تَاننْمنَوبِص تاً َأعوفاً َأطْ عتَو ويداً َأكوب الً د.  

ومفْ األَ ناِلع الم ارِضخَ ع شَ بِ ةًاصرطس المتهم ونَ النُّناتكُذْ المورة  ،ونْيصذَ ِإبـ ا د  َلخَ
لَعينَ ه اصَأ،   بو ع فَط لَ ع نْى مَأ،   وبٍصكَ و ان ب د الً من نْ موبٍص   ،قَوا د تَجمِل ذَ عـ  كُ ك ـ  هلُّ ي  ف
  :هِلوقَ

  اعايب تُن َأ اهللاىلَ عنِإ
  )6(اعِئا طَُئجِ تَوَأ هاًر كَذُخَْؤتُ

   .هيلَ عوفٌطُع مُئجِتَو،  هنْ مٌلد بذَخَْؤتُ و ،نَأ بِوبصنْ معايبتَفَ
   :بِص النَّاتالم عانِي بيف :ٌلصفَ
لنَِّلوخَبِص مسع المتْالفَ:  اتةُحفُِلاَأل وو الياءالكَ وسةُرو ونِ النُّفُذْح.   
  :ي  فبِص النَّةُالم عةُحتْالفَفَ
ـ  رهظْتَ،   داجِسم و اٍلجرِ كَ فْرِصنْ ي م لَ و أَ فَرصنْا،   يحح الص برع الم درفْ الم مساال ي ف 

الصيحِح و ام جر ى مجراه   ،والمبِ لِّتَع الياء   ،تُوقَدي رِل األَ  فف   ،كُتَوون ع النَّةَالم بِصفْ اَألي فاِلع 
المعربغَ بِ ةظْتَ/ أ4 /ونِ النُّ رِيهر ي ف الص يحِح و المال بِ لِّتَعياء و اوِالو   ،ـ تُو ـ  ردقَ ـ  نَفِلاَأل بِ حـ و  ن لَ
يرِضب  ،لَوني رمي  ،لَونغْ يزو  ،لَونى شَخْ ي ،وشْا َأمبِل ذَهك.   

فُِلاَألوع النَّةُالم بِصاَألي ف سماءتَّ السةى قَلَ عنٍَلو حوَأ رَأتُي باكخََأ واك  ،وشْا َأمبِل ذَهك .  
والياء ع النَّ ةُالم بِص ثْتَّ ال ي فنيةو شْا َأمبها ه ،وهوك ال وـ ا ُأذَا ِإتَلْك ـ ا ِإيفَض ـ لَ ى مضرٍم 

 وهو،   ههبشْا أَ مو،   مِاِل الس رِكَذَّ الم عِم ج يفو،  ا  مهِيتَلْ ك نِيتََأرالمو،  ا  مهِيلَ ك نِيلَج الر تُيَأر:  كِلوقَكَ
  . ينعسى التِّلَ ِإينرِشْ العن مةُيانم الثَّودقُالعو ولُوُأ

الكَوسةُر ع النَّ ةُالم بِص ي ف ج عِم نََّؤ المث مِاِل الس   ،وهو الم جمِلاَأل بِ وعف التَّ واء اِئ الزتَدنِي 
  . اتملسالم واتدنْالهِكَ

                                                
 4/199 والمقاصد النحوية 2/304 وشرح ابن عقيل 2/38 واألصول 2/63 البيتان بال نسبة في المقتضب )6(

 .2/373وخزانة األدب 
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وونِ النُّ فُذْح ع النَّ ةُالم بِص فْ األَ ي فالَّ اِلع يت فْ رعثَبِا  هبقَ كَ ونِ النُّ اتِلوـ :  ك ـ فْ ينلَ ال ع ،
لَونفْ ياولُع  ،وشْا َأمبِل ذَهك.   

  : ضفْ الخَُلمعا ي مانِي بيف : ٌلصفَ
  : نِآي شَضفْ الخَُلمعى يذالَّ
  . دي زالمِغُ كَمٍسى الَ ِإمٍسا ةُافَضِإو،  ديز بِتُررم كَمٍسى الَ ِإفر حةُافَضِإ
ـ وَأ،  مس ا هيلَ إِ يفَض أُ وَأ،   ر ج فُر ح هيلَ ع َلخَا د ذَِإ مس اال ضفخْيو  :ٌلصفَ عـاً  ابِ تَان كَ

   .الًد بويداً َأكو تَوفاً َأطْ عوتاً َأعنَ وضِفُخْمِل
  : اتالم عةُالثَ ثَضِفْخَلِْلو  :ٌلصفَ

  : ةُحتْالفَ واءالي وةُرسالكَ
ـ  ج يفو،  / ب4 /ديز كَ فرصتَ الم بِرع الم درفْ الم مِسي اال  ف ضِفْ الخَ ةُالم ع ةُرسالكَفَ عِم 

   .اتدنْالهِ كَمِاِل السثنََّؤ المعِم جيفو،  اٍلجرِ كَفرصتَ المرِيسكْالتَّ
تْالفَوةُحع ضِفْ الخَةُالماَألي ف سمالَّاء نْ ال تَيتكَفُرِص مرَأ بِتُرحمد.   
والياء ع ضِفْ الخَ ةُالم ثْ التَّ ي فنية   ،وشْا أَ مبها  ه  ،وهو ك  ال وا أُ ذَا إِ تَلْكـ  لَ إِ ايفَض ى مضرٍم 

ـ و،  ههبشْا َأمو،  مِاِل السرِكَّذَ المعِم جيفو، ا مهِيتَلْ كنِيتََأرالمبِو، ا  مهِيلَ ك نِيلَجالر بِ تُرر م وحنَ هو 
  ،كِل ذَهبشْا َأمو،  ينرِشْالعبِ وينديالز بِتُرر م وح نَ ينعسى التِّ لَ إِ ينرِشْ الع ن م ةُيانم الثَّ ودقُالعو و لُوُأ
واَأليف سماءتَّ السةقَلَى ع نٍَلو حوم ربَِأ بِتُريكَأ وخيك  ،وشْا َأمبِل ذَهك.   

  : مز الجُلمعا ي مانِي بيف  :ٌلصفَ
زِاالجملَى عق سمنِي : ازِجِلم فٍلعو احد، و ازِجِلم فلَعنِي.   
ـ  واءعالـد  ويِه النَّيال ف واءعالد ورِم اَأليف مالَّالا وملَ وملَ:  داح و ٍلعف لِ مازِالجفَ جواب 

   .اءعالد ويضضحالتَّ وضرالعى ونِّمالتَّ وامهفْتساال وىهالنَّ ورماَأل:  يهو،  اءيشْ َأةعب سدحَأ
وازِالجِلم فلَعنِيلَ عى قسمنِي  :حفٌرا وسم :  
  . هيويب سدنْا ع مذِْإو، ا هدح ون ِإفُرالحفَ
واالسملَى عق سمظَ :نِي فٌرغَ ويظَر ر ف:  
  . انٍكَال مو انٍمى زلَ ِإفْض تُملَا ذَ ِإيَأا ومهما وم ونم:  فر الظَّريغَفَ
الظَّوفُر لَ ع ى قسمظَ:  نِيفُر نٍاكَ م ظَ وفُر ز ظَفَ،   انٍمفُر الز انِم ـ  م ـ َأى وتَ يانَأ و ي

ينٍحا ذَِإ و ،ظَوفُرَأانِكَ الم نَيما وحثُيمَأا ويانٍكَ مىنََّأ و .  
ـ  ان كَ و أَ  ، ومٍزجى م لَ ع فَط ع و أَ  ، مازِ ج هيلَ ع َلخَا د ذَ إِ ُلع الف مزجيو/ أ5/  :ٌلصفَ ب الً د

من م جومٍز ، قَ وا د تَجمِل ذَ علُّ كُكهقَي ف ِلوتَه ى الَع :}ومنفْ يِل ذَْلعكاماًثَ َأقَلْ يي ضلَفْاع ـ ه ذَ العاب 
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يوم الق يامة و لُخْيد ف يه م فَ،   )7(}اناًهفْيْلع و قَلْي م جزبِ انِوم من   ،ويضفْاع م جزكَ لِ ومونه ب ـ  د الً من 
قَلْي  ،ولُخْيدم جزنََّأل؛  ومهم وفٌطُعلَ عى يضفْاع.   

  : مِز الجاتالم عانِي بيف : ٌلصفَ
  : فُذْالح وونكُ السانِتَالم عمِزجلِْل
  . برِض يملَ كَيحِحالص ن مةكَر الحفُذْ حونكُالسفَ
وفُذْالح فُذْ ح ح رف لَّ العة م ن الم نَ لِّتَع حلَ و م غْ يز  لَ، وم ي مِر   ،لَوم شَخْ ي   ،وـ ا أَ م  هبشْ

 ،ا  ولُعفْ ي ملَو،  ال  عفْ ي م لَ وح نَ ونِ النُّ اتبثَا بِ هعفْ ر يت الَّ اِلعفْ األَ ي ف مز الج ةُالم ع ونِ النُّ فُذْحو،   كِلذَ
وشْا َأمبِل ذَهك  ،هذهج ةُلَمع واَألِلام سماءو عوفْ اَألِلاماِلع.   

  : عِابِو التَّةفَرِع ميف  :ٌلصفَ
وهخَي مالتَّ:  ةٌسوكيدالنَّ وتُعو فُطْعالب انِيو البُلدو النَّفُطْع سق.   
  . هنُي عهسفْ نَدي زاءج كَسِباللَّ واِلمتح االعفْر وسِفْ النَّيى فنَع الميقُقح تَيدكوالتَّفَ
النَّوتُعو ال افُصبِمِس منعف ىَأ،  يهوي فس بِبكَه مربِتُر رجٍل عٍل َأاقوع َأِلاق بوه.   
وفُطْع الب ا انِي جرسمٍ ا اء ج امد لَى ا  عقَ مٍس لَبه ي بنُيكَ ه م ا يبنُيالنَّ ه تُع  ،وكُال يـ الَّ ِإون ي ف 

المارِعف نْ عد الب رِصيين   ،ثَكَْأور م  كُا يون ي ف ر ىنَ الكُ د ى األَ لَ عَأ،   المِعو ر األَ د المِع ى نَى الكُ لَ ع
   .رم عصٍفْ حوبا َأذَهو،  اهللا دبو عب َأديز/ ب5/ا ذَهكَ

والبقْ تَ ُلددير و الثَّ عِض يان كَ ماألَ ان ِلو ى جِ لَ عهة الب انِي م غَ ن أَ رِي ن نْ ياَألى بِ والطَّ ِلو رح 
مجِن هفْ اللَّةظد ونالم ى نَع ،وهوقْ َأةُتَّ سامٍس :   

   .وكخُ َأدي زاءجكَ لٍّ كُن ملٌّكُ
وبعضم تُلْكََأ كَلٍّ كُنالر ثَلْ ثُيفَغه.   
شْاوتكَ اٌلم َأعجبين ز يد لْ عمه ،  و تَشْيطُر ي ف ذَ ه ا القمِس و القالَّ مِس يذ ي لأَ يه ن كُ يون ـ يهِ ف ا م

ضميري عودلَ عى المبِلدنْ مكَه ملَتُلْثَّا م ك.   
كَطٌلَغَو مربِتُر رثٍَلج رٍو  ،اَألوحسَأن وَلقُ تَنثَْل ب رٍو.   
وبادقَ كَءِلولَْلكُ:  ك ماً تَحراًم.   
ونسيكَان َأرتُيز يداً عراً م.  
والنَّ فُطْع سق ه رِشْ التَّ ويك ب يظَفْ اللَّ نأَ نِي فَلْ األَ وَأ بِ اظحد الح روف شَ العرالَّ ة يت ي ه الو او 

االفَوء ثُ وم و ى  تَّح  ،وهذرِشْ تُ هك اإلِ ي ف عابِر و المى كَ نَعجاء ز يد و عمرو   ،وا شَ مابـ  ذَ ه ال و،   كِل

                                                
 .25/69سورة الفرقان  )7(
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وْلب لَ وكن َأ وو َأ وم َأ وا ،   موهذرِشْ تُ هك اإلِ ي ف عابِر د ون الم ى كَ نَعجاء ز يال   د عمرو   ،والصحيح 
  .ا ها لَهتباحصم ِلفطْ العوفر حع متْركا ذُمنَِّإو، ا هنْ متْسيا لَم ِإنَأ

   :مِزِالَّال ويدعتَ المِلع الفةفَرِع ميف  :ٌلصفَ
 د ،ي زامقَ كَهلاعى فَلَ عرصتَقْا ا ممزِالالَّو، داً ي ز تُبرض كَ ه بِ وَلعفْ الم بصا نَ ى م دعتَالمفَ

وتَالمعيدقَنْ يسامٍمةَ َأقْسعبس  :  
  .داً يز/ أ6 /تُبرض كَهسفْنَ بِداحى ولَِإ
لَِإوى وبِاح دحرفج كَر مربِتُر زيد .  
لَِإوى واحتَد فْنَ بِةًارسهتَ وبِةًار حرف جنَ كَرصتُحز داً ي ،نَوصلَتُح ه.   
وتَمعلَ إِ د فْى مولَعأَ نِي حدهفْنَا بِ مسه   ،خَاآلوبِ ر حرف ج َأ كَ رمتُرالخَ بِ كرِي   ،وذَه ا يجأَ وز ن 

يفُذَحنْ مهح فُرالج فَر يُلصالف لَ ِإُلعيفْنَ بِهسَأ كَهمتُرالخَ كير .   
لَِإوفْى مولَعَأنِي لُصهما المتَبُأدالخَ وبتُنْنَظَ كَرز يماً اِلداً ع.  
لَِإوفْى مولَعلَنِي يَأس لُصهما المتَبَأدخَال وبَأ كَرطَعتُيز يداً درماً ه.  
الثَى ثَلَِإوةفَ مَأ كَيَلاعلَعتُمز يكْداً بطَنْراً مقاً ل.  
 حـتَفْيو،   هـيان ثَ رـسكْيو،   يالث الثُّ ياض الم ُلو أَ مضي فَ  ، وِلعفْملْ لِ ُلعى الف نَبيو : ٌلصفَ

   .هامقَ موُلعفْ المامقَيو،  ُلاع الفَفُذَحيو،  هــثُاِلثَ
َأوما المارِضفَع يضَأ ملُوه  ،وكْيسثَر انيه  ،وتَفْيحا قَ مَلبرِ آخكَه يرِضبز داًي.   
  : رِبالخَأ ودتَب المةفَرِع ميف  :ٌلصفَ

المتَبالُّ كُُأد امٍس تَببِتَْأد بِخْتُ ِلهرنْ عهم جرداً منالع وفْ اللَِّلامظيغَ ةرِياِئ الزدة.   
الخَوبر ه ال و مفَتَساد م ن الج لَماإل ة سمية فْ مداً كَ رَأان وج قَ كَةًلَمِلوك  :زياِئ قَدم  ،وزيقَاد م 

  . كِل ذَهبشْا َأمو،  وهبَأ
َأوُلص الم تَبأ  د  َأنكُيون م ةًفَرِع   ،وكُال ينَون كَأالَّ ِإةًر كُ تَنونتَخْ مةًصِإ وعرابهمـ ا الر  عفْ

  / .ب6 /مدقَا تَمكَ
  : رِبالخَأ ودتَب الملَى عُلخُدا ي مةفَرِع ميف  :ٌلصفَ
 اهللا دب عحبصَأو،  ماِئ قَدي زان كَكِلوقَكَا  هاتُوخََأ و ان كَ وهو ،   رب الخَ بصنْي و َأدتَب الم عفَريفَ

مسوراًر ،  َأ ومس ى زيد م اسراً  ف ،لَويسع مروطَنْ ماً قل ،وماَلا زكْ بع ماً اِلر ،َأوضحى زيفَد يهاًق،  
وهيشْ عرونف الً ع.  

الحمد  هللا و حده   ،ولَصتُاوه بِنْ اَألمِاتَ خَ لَى عياءم حمخَد يلْ خَرقه  ،وى آِللَعهو صـ بِح  هــ
وــلِّسم، و حسنَبا اهللا ونعمالو يُلك.   
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