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بافيوتميسرربطألرحيملدجمن1التهعم
بنالرحمنعبدالبركاثبو1الديرراكالالعامامالفقيهثيغالقال
ءالغطآدثهكاشفالمحمد1دثهرحمةألمحوفينبارفيسعيدلى1بنمحرزر

باالصدثةالمتوضدالبدآءدةالطاليدألمجودديالعطآوماخ5
الزدالعنكىهةأالزليةالصفاتهل1الفنآكألمحين1عنالمفذسةالقدجمة

ءالصفيتآابهآلهوعلالفبياجمثدمحمررولالصلوةالفتآ
منكثيرأالعرثةرسر1باالموسومالكتابهذافيدبهرتففدوبحد
وحمتوألكوفيثنالبصرثينمنلمتآخرينالمتتذمينثننالخومناهب

غبوإصكداهمافسادتوالغليلشفآبهيحصلمنهابمايهاذهبتما01
التطويلسهابمقوإعفيتهالدليلافىذلككثهفيورجعتالتعليل

ونرحسىوهوبهبننحتعالىدئهوإلتسهلبةلمتعلمئم1وووصفلته
الوكيل

يالؤهـالبابا
الكمماعامباب

نبفةكقولككالةوإصدهجشإيمالكلمقيلالكلمماقائلقالنء
قيلالكألمماقيلفانذلكاشبهوماوثفنوثغنةولبنولبةونبق

قيلفمانعليهالممحكوثمجنمعنىعلىداألبتاليفهالمحروفمننماع

المفيدعلىينطلقلمالانبينهماالفرققيلوالكألملمالبينالفرقتحا03
قيلفانخاضمةلمفيد1آلسكلىينطلقفألالكالمواثاالمفيدخميرووو

قسامطالئاوجدناقيللىرأبمالثلثةالكالماقسامدن1قغفلم
هاهناوكانولميخال1فيويتومربالبالماجميحعنبهايعبزالتلثة

آخرسقطلواثهتركطلالتعجيركهاليمكنثبئالنفسفيلبرأبمسم3



سمابازآءعنهألتعييراليمكنشيئالنفسفيلبالتالةآيالقسا
قسامطاثإليمىعلىدكإلشيآجميحعنخصامجمثزعقرفا
قذهبالمحويونفيهاختلفيلقاسماسمفلمقيلفانالتةاله

ماعلوعألثاهمسمماولأثهفاح1لوبهينااسشفىائهالىالبصربون

لماهالثلتةقسمامهنن1انيالتالوجهأسمالذلكففىمعناهمنتحه

ماونهاقمائميدنىنحوسموهوويخبرعنهبهلمجبرماضهـا4مراتبثك
اليخبربهيخبرماالومنهاآزيدنحرقاهوإلفعلحنهيخبرهـالبهيخبر

بهيخبرسمفاثاكانذلكأشبهوماهـبلهلنحوألمحرفوهوعنه

كههـالجمنريخبربهالإلمحرفعنههـاليخبربهيخبردالفعلكهفىيخبر

01صذف13األسمئوفيهالصلارتفحايألمحرفالغحلعلىسماد
قدالثهانحووزنةاسمافصارأفىلهفيالنرةاومحؤخمااخرهمررالوا

اسماسئياثهالمالكوفيشنوذطبصوفألواهـاأثتيالمهمنهذف

افيوصمفيهصملثاالحألمةدىبههايحزفقالممطقةمالئه
النهاغلووزنهاسمافصاراليزةأمكاخهاوعؤافىلهالوأومنصذفو

51البصريوناليهذهبمادموصمفيالىاالتىفانهمنهصذتقد
فاسدأثهألالمعبئجطةمنافىإنكانالكوقيهـنليهذهبومما

فيتقولاثلثؤلهالواوصهاربعةمنوذلكالتصريفجهةعن

المحةمىعآخوذاولوكاقوقيئوقنؤخنيحثونحوسميئنصغيره

زينةزنةنصغيراوفيهـلمجتصغيرعدةفيتقولمكاوستقولانلوجمب
03فيهاالصلوكاقالسىمنالالسشمنأثهعلطدؤشيئقيلفاثا

ألوإىفلبوساكنامنألفىالشابقاإووالاليتذاجتمعتئماأثهشميؤ

شيئودفيهالصلومثترهينمثدقالوامشذدةكاءباوجلوهايا
ساكنمنبماالسابقالمآاإوالاجتمعتلثاائهألوميوثوهيون

ءيآايقلبواولمياالىاوالىهـقلبوأمشذدةتآوجعلىهاءياوالوقلبو



الىدهااقلبوجمبفاأاثغلوالوإواخغثءاياالثاواللى

قالوجهولى1اخغطااتتييااالىأثقلااثنيالمحاوقلباآلخركان
ولوكانإقنتآوفثواخنتذنخوصهـوءاصعمايمسيرهفيتقولأثكافاني

دذأسماقيلثافاوساميمسيرهفيتقولانلوجبىالمنمأخوذا
هولراثهلاسماوفيهصلوكانةاالمنالمجؤمناةعلى

آولوكممتذدفآءقمالماكاهزةقلبتزاظالفاطهـفاوقبالو

وقبلهاطرفاألوأووقعتلئااثهألوسماووكساوحذاوفيهإلصل

وقبلىمحربههأكانتلالنهاالفاقابترفيلزةقلبتزائدالمف

لهألفاللنقبلهاهاتحريهتقداحمقذروالزمةنخةلف

ايعتذاحصينكيراجزالساكنلمحرفساكنةزائدخفثةكانت01
ساكناناللفانوممنقلبةالفظ1زالفالفانفاجتيحوالفاالموففلبمابها
زة11الىقلبهاكانالسابهيناللتقآشزةالمنقلبةفقلبتيجتمعانالوها

ولىأحميتهقولتاثكالثالثالوجهجهااالمحروفاقربالصولى1

علىدكيته1قيلفاثاوحمتهتقولانلوجبةامنماخوذاكان

وقعتلمأاثهاسيرتفيهليالوكانالسمنالميؤالكااتها

ويغؤىيدمحطنحوالمضارععلحمأليتآقلبتإئياتآقلبترابعةوالو
تكاشقياكزيتدعيت1قالماويشقوكايغزويدعوالصلوويشأل

قلبتبعة1راواللطأيفعتثه1الإشقرثإكزوتأدعوتصلى
فائماوترخيتنغازيتفافاقبلهالكعسرةءياالمضارعفيقلضتوإئماتآء

جؤصلالنالمضارعلفظفيتقلباوإنيافيكالالماوقلجتم

االوإوفيقليبمجبوفخلتوفاعلثفغلتتفغلتوجمافاعاتتفاعلت

هزةاؤلهفيتجداكرابمالدالوصهوتفغلتتفاعلتوكذلكيا
فانالالمهمنهذففيمايموناثماالتعويضوهزةالتعويض

ؤله1فيإيزةعؤضوخومنالألماتتيوالوصذفىالالأ13ترى



بعؤضلمذلكهـنحوصكدةمنالهتآثبائتيأوالصذقى1ولثاإقغالما
فيهصلانعلىدكاولهجمهاهنازةالأمحؤضفاأإؤلهيخاالهزة

ألألالتياوالذفوألمإضألبواقفيملأنوعي
ةامنالاحمؤامنناتهعلىفدكالثموفقااولهفيالنرةاعؤض

عهسمىلم1فيءاقدثه1البمقمنالفىألسحمنصثتناثهيريئاوء
ؤلمبوهامماقبلماالقغالواولمأتحزكتاةوألسيفيهدألصلدىونن
خسسماوفيصفصارسالتنوينوصمكونسكوخهالفوصذفوالفا

الشامحرقمالىوموسممويثمىااسثمخات
شالةسورةكلفياتذيباسم

01خروقمال

سطةوقررضابالمعبا1يدمقدصةأجمعناامفاوء
خروقال

إيثاكأبهاللةلركفباكاسئالقاصماكالله

اليؤ1وكتيالصلصشؤالثهفيسينهلكسرةلحااسمفيزة11كسرت
51ذللوويدكاتذيثاناعحلالثهسمغوفيسينهضاللمحاعمافي

علىافاؤوبفبتعاالسصذفتفاكاكالوسممسيماوالخزياناللغتان
ووزنصممووزتاغالنرة1بفثماسمزنوولينيالجماعاحريه
دتتلةظ4قيلءفىالالسمذماقيلفانفعلسعووزنصئم
ذلكوكانمعنىعلىدكماوقيلمحضليؤمانمقترنكيرتحثهامعنىصلى

موقدوضعهاؤلحراباحمقماوقيلىيخرثخاوخممثاحنىا

قالمنومغصذاسبعينعلىتنيفصدوداكثيرةالخويوندبرفيه
وفرممارصللمفقاللمثالإفيهاكتفىإثماسيبويههأبذذاولهالص

وإلألمرافالشهاةلعمكثيرةماتقيلعمدعالماتماقلىنؤ
المجزحروفنهاوموغألمرجلىنحوالتنوينومنهـكاالغالمالرجلنحو



حالمجثاترأنواألزيداننحرالصثنيةنهاععروإلىزيدعنحو

ألترنجيمثاوتعرهـويانريديانحوالنمامنهانراالزيدوننحو

نادتالسلفقرأبعضقدومالكارثترخيمفييامالهـارءيانحو
زيدتصغيرفيوعيررييدنحوالضخيرجمنهارلكثيثآكيفمىماليا

ومنهاوعروددالىالنسمييخاعرفيزيدفينحوالشبومنهاوممر5

زيدضرنحومقعوالاهـفماعلأليمونانومنهاالعاؤليدنىنحوالوصف

يمونانضهاوهخزوقيلزيدظألمنحوأليههضافايمونأنونهاعوا

فعألالفعلسلمقيلفانالحمآتماثولمعغهنبثثاهعنهكماغبر
ولدكزلبضقلت1اذاثكترىلألمحقييئالغعللىيدذاليلف

فىنالئغبهلسيعليهدكففاإلمحقيقةفيألفعلهواثذيهـبالفغس01
لىفاقيلفانكألعمفوهوكثيربسببمنهاذأكاقبالمشيءالشيء
محصولبزمانمفترنتحتهامحبئولدثتلفظةالفحلصصذيلفالفعل

اثضاحدوداالخويونلىةوقدءثييهايسندولمءيههألىاسئيدماوقيل
قدنمنياالفعلكثيرةىالماتيلقالمفعلعألماتماقيلفانكتيرة

هاوالفهيرئآمنهايقوموسوفقومسيقامنحوقدوسسففىالمسين51
ومنهاؤخدتقاعتنحوالساكنةالتانيثتذومنهاوفاموقامافتنحو
نحىالشرطثةالخفيفةإنومنهاتفعلأنريد1نحوالمصدرثةالخفيفةأن

فعلنحوفالتمثاتذلكأشبهوعايفعلأنحوأومنهاافعلتفحلان

ولشوعسىوبشىمأوافعالستةدتصزفيالفعالكليفعل
انفيهاماذءهـةاجمابئهاواالكوفيهاكثماخألفذاوحهالتعفوفحل03

هوةالفةفيالمحرفالنفيلحرفاالمحرفجاسلمفيلفاننعالىاللهث
طرففياقالحرفافسثيطهـفهايابرلحرفيفالومنهالطرف
الخويونلىةوقدرهفيلمعقءآمايلقذهفاقيلفانالكألم

منقيمفإلىقيلفماناكصربهذادبهرهايليتىالبحدودكتيرةاأ



ممرفمنافىالمحرفهوكالمعملوئهحلئدملتكنألىيلقلمحرف

العطفدحرفالستفهائمممرفيافىخنيخرلمهحلالمجزموحرفالمجز

اللفظبخيزمافهاأقسامستةالمتقمكئهاالمحلةالمحملةالمحروفثم
اللغظدوتلمعبئ1يغيزماثامنىادونأللفظمايغئرخهاحنىو

الهيغيزوالالمحكمايغيزماوشهاألمحكميغيزوالألمعبئاللفظيغيزومنهاما
اللفظمايحئرفافاوالحكماوالمعنىاللفظااليغيزماومضهاوالمعنىلفظا

وكيزتاللفظخميزثقدفليتمنطلقزيداليتفتقولليتمحووالمحنى

شلم1تخييروافاافيورفعتمنصبتفالاللفظتغييراثاالمعنى
فيىحنىادوناللفظيغيزمافاالمتيثيمعنىالكألمفيادظتفأل

01ورفعتالسمنصبتالخهااللغظكثرتقدفاتقائمزيداإنتفولان
اليغيزثيءاليدوتاكاتقيقالتاكيدمعنامااللثفىئ1تغيزولمافي
كيزثقدلقائمزيدمحوهلىاللفظدرنلمعنى1يغيزماإممامعناه

الىالكذبالمصدقعتملاتذيلخبر1منمالنقلتالخهالمعى1

بعدالممالناللغظيغيزلموالكذباصدقامجتيلالاثذيإلثشبار
51اللفظمايغيزثادخواالقبلبهيرتفحكاكانءباالبتدمرفيعدخواال
كيزتهاهناآفالاللزيديدئالقوفيالألمنحولمحكم1يغيرهـاللمعنى
المحكمتغيزولمختصاصهعنىإلدخاللمحبئ1وكيزتالالسملجزهااللفظ
كاتدخواالكمابعدالمحذفبتيوقدلألضافةالمنونذفالمحكمالن
معنىواللفظاواليغيزالالخحميغيزماثاالمحكمتغيزظمدخواالقبل
03آلتهرس4كنشهذقآثى1آئئنآففونكإفاتعالىفولهفيالألمنخو

ماهاهنافالألمكاذبورثمنافقينآانصذيثوإدثهةرسوانكيغلمآدثه
لالععنالفعلفتعااالالمحكمكيزثولكنوالمحنىاللفظاكيرث

قبتازختؤينتعافىقولهفينخوماحكماوالوالمعنىلفظاالبغثرإثاماال

التقديرفبرحمةالنحكماالمعىواللفظاالكرتماهاهنافاامآدترصلثمت



ىإلدليلاسميلاوحرتوفحل1المقيليهففانمفتاللةن
اعلىقالائهالعرببعضعنقدطأثهإجرهاوبهيقمتذلكعلى

انلاكلمثاأعلييدكعليهاألمجزحرفودخولحمرينحتكيغص

يمايهالوشافاءجآانتمالمجز1فهـدخولاللثضجفالوجههذأ
افىفاوسما1يمونانمنالتخلوكيفنقولاثارهوالثانيالوجههو5

وكيغصةصامحكالةاليفيدلمحرف1النحرفيقالطاقفبطلحرفا
مفيدافيكوتكألمازيدتقولكيفاثكقرىإحدةمحكالةتفيد

زيديانحوإلندفيصلىةمحءالةدالوألمحرففاد1فقدقيلفان

قولكفيالتقديرالثدةجمعكالةالدآيخالفاظ11حصلتاثياصلقي
المقذرةالمجملةباحتبإرالغاظلحصلتزيدانادي1وزيداادعوزيديا

أنييميا1اوبطلحرفايمونن1فبطلدةمعكالةالمحرفباعتبارال
مرأ1اومضارطاوماضيافلىيموثانإفايخلىالالثهفعأليمون

يموناناه1تخلوالالماضيالفعكامثلةاللطماضيافعأليمونانفبطل

كيفوعلمحفعلكسعلو1ككتففلعلىو1كقردبفغلعألمثال
مضارطفعأليمونن1وبطلماضيافعأليمونن1طلفيفغلوزنول

اشةإوالربمائدانىاصدىاؤلهفيماكانتلمضارع1الفحلالن
فبطلربمالزىائدمدىاؤله1فيلشوكيفيآالتإداكوالون

لوستفهاميغيدالامرايمونانوبطلمضارعافعأليمونان
فعأليمونانبطلإذاإمرايمونانفبطلامةسيدالتمر
عالابضايدؤاثذجمافعاليمونانبطلامراو1مضارعااوياماف

ولوكانكذاتقولككيفنحوفيلالفعلىيدضلافبفحلايسا

انبثلوإذاالفعلوليدضلالالفعلإلنالفعلعلىدضللمافعأل

التحسنسمفعالمةقيلفانسما1يمونانوجبإوحرفافعأليمون

فعالإتجعللىهاسماجعلتمىهفمامإلمحرفالفعلعألمةفيهقيحمالفيهكما



حملهوجبفاثافرعإلمحرفاالفعلضلهوا3إلنلوجرقاف
منأولىصلهواثذي3علهحملهالتلتةكانيالتسامطاحدعلى

ألىهـفعلىالغحلالفحلعلىياللمقذمفلمقيلفانفرعموماسلىحمله
نحوالفعلنبفسهويستغنيلصالنهالفعلولالسقذآاثهاقيل
هفاأكاتعنهستغنيالعليهفرعالثهالسمعنلالفأخرقائمزيد
يهكاناومفتقرعليهفرعإلفعلالفحلعنويستغنيصلهويم

سعممحيفيدالفعلاللقالمحرفعلىالفعلمقلىثياعليهمفذما3
لىالثكصدسم1محيفيدالالثهالفعلعنالمحرفإخرزيدقمامنحو
فاثاكانءميداأيمنبثيءالمحرفتعلقانكيرمنلزيدابزيدقلت
01عليهمفذمااففلأكمانإسممحفيدالىالمحرفإصدايمعيفيداألحل
نعافىألثهءشاانتصبفاعرفه

ألثابابىب

فىالبتآإلعرابباب

51ففيهإلعرابافايلقءبخآوالبنةةهـاباءإعرابسئيلمقائلقالان
قوالرمنماخوذلمعافى1يبينالنهبذلكسثييمونااندهاأاوحهثلثة

ربتلحبالوسلثمعليهاللهصاىقولهومنهثنما1اذ4صعنالرجلأعرب
الشاعرقالوتوغتبينايثانةعن

خرلتوهـنيئتاؤاالصأآيةاميمآلفيوجدناكم
مفييمونانالثمانيوالوصهاعرابالبثيفيافىيبينعرابففاكمان

قيزتاذايلاألمعدعربتمقومنلممالاخراتغيرلمجقالثهاعرابا
يموناوكيفالفسادمعناهالفصيلمعدعربتمفوفيالحربقيلفان

عربهازلتايمألامحربتقولكمعنىلقبماخوذأمنهعرأب
واشكيتجممتهازلتاذاالكتاالمجيتهذاكقولكوصمارفسادهوهو



11

إننعالىقولهالجنمرينبعضجمليهذاووويتهشأقبتاذأالرصل

السلبزةتسمىايزةوههاخهـفآزيل1ىإضيهاآتلهعةآ

افىمجثمبهمكاللالمعوبالنأباءاسمىيمونانمالثأفلوصهو

لته1جطاتالز1لىتحتبةكانت1ذ1محروبة1هر1المترمنبهءبى1باابسامح
مكاثهأملالصربظأكاناجهنازلم1تحثاتي1ائرإبااحوتحالىء

البتآهذامنمنتوليهوالمبنآإيخباعر11كهـبهباعر1السامح1فىمجئب
3أقسيلءاللبشايالعرابذفالقينجانوثبوتهللزومهلمحروف1

تقديرااولفظااملافىباختألفلممالمحاثاخبرختألف1لحدحرإب

ألقابآلقفانوسحونآلمجرءالمثاخر1بزومءذهالبنآشامأ
رابالوالفاءللباثاربعةلالعرابفاربجةثمانيةيلقءوإلبناءإبإل

وإنولهطوقمهكصروفخصآالبتلقابشموجزوونصبرفح

اربعةفلمكانتقيلفانألصورةفياربابةألوالمعنىفيثمانيةكانت
دأدإدفخايضثمأعاثلثةألمحرمحطاوسكونيألحوكسةليسالئهقيل

السكونالةموشطمنألمجزألمحلقاقمىمندفغاشنتينانهـفالضم
اوحركماتالشلحربهاتاملىبيالعر1تحرجمملطقيلفالالرإنجهوأ

فذهبذلكفيالمحويونانجحلفقيكجممابياللحركاتصل1اءالبنا
آالمبةجركاتاوإنصلىجمرابحركاتنة11فىألمحبربيهقئعغى

يالصلوثبءلإلسمايمولقانبالبر1حركاتفييالصلالنعلجهـيافريم
فإلمحرلإلفعاكيمونارالبتآحركإثجؤألصيلاصألفكانت

صلاثاالبتآءكاثحانةألىآيخرونوذهبفرنجكانتالمفرغطو
جمنتتغيزوالتزولالالبنآحركالثالنةعقجهنرعإلبرابوحركإث

اعباليمولقباقافىليغويتالوماوتتغيزتزولييالعرابحركاثاالصا
عناوكاتالمجطعنعبارةإبتافىاإلعربهكقيكفانيتونيرمئا

معنيانااثألمحركاتعنعبابىةليساالبهنآعرابيكجمكيرها



نمرابدسشيكثؤلأنكلرىيألخظانجيظالءليبسنالتننضركمات
اقأخزلزؤم3ءأنبنأصداوفيأملالناخثألقطالمرءاؤاأمحتألفتهؤ
بلقظينليسااللزؤمختالفطانقضألفوالمنكؤقأؤأبحرحنممال

صلىيدألقاتذكتيفيماخطللغأليصنصبأيغرفاتفضياناقائة

لألكرأنبايمنإضتألفتفمفةبغنرؤجدت1اذألمحركاتطاالطذللة
هقلبياعر1ن1سكلىدزللجتايمقلملزفىنمالفةبغترؤجذثأذا
المحريهأتاضافةفذآةعلييدؤكتنإتذومزفؤانءقالمبخاثنألال

ولؤبم1نتالئتآءؤحئركألتطكرأنبثخربمتفيقأكانبتآانثعراأث
اضئافةألنيةيفئافثانأزثابناأوألخرالبممطانخسنهأتألمحربم

مجزلمسثط8ربئف1حركالتقئتلؤانثتتزجمطالتجؤزاليةنفسهألىالتيئ
خميزظألاش1عكذلهـاتبنخركاتلبعر1حربهاتيقالأنخازفاثا

تعالمأفهشااننضعبفاعوفه

اتالنثاليابأ

ادالمبيئالنضبباب

بتغيرآخرهتغيزمافهؤتفى1اثاتيكقىنمبياهـبافىماقأئكلانظ

فاألسممضارعوفعلىمتتكقاسمجتهـضهفيوهوخآلاويفظافيهالعامك
ثبماكانتضارع1ىالغعلمعناةنؤأالخزفببهيثأةماالمئئيهق

يكوأليتآالمتاالنؤنزة11وهـبائذاألرجالزصذى1افىا
ملمذ1خووفاذن3ثالصكتبنكيزفافدوئالخزوفطزيدتأ

افىالزيادتثايمبهقلملرألفأنألفالإلميآءأؤالكنواللين
شةالهامابدالماحمالبالساكنءإلتداشابهنةأليمؤنالإللالن

إضاالوإؤاوبهذللتالخلققمى1قننيخرإلقهوأالنهنانحرنجيلقرت

طأالفاثداولؤزيدتالعرلببهألنمفيمتىألثهاوالزياذخهـصايمكقلثا



1

وطمةئخقةؤكاهثلر1قالوصغ1ترييال1مهماكثيرتبداالالتآةمحنها
مائداوهوبيتتؤلمجاضعمالضخمذافيالشاحرقالوتيمؤروتؤلجه

الفوووعالوقارمنالوويقورووهةهـخضوهوودرأثصلدا
4أإهاهناوكذلك1المماضحكأطفيوألوالتآثقفابدلوالولوجمن
األلفنيعرضزيادخهاكمايمنحمافيمايعرض1الخيدتفئإآا

بابفيمعهاوتزادىاللينذإحروفثحبهتالخمزبدتفاثياالنوبئكاقا

الخونثمزةالتقذمانحرفهترتيبفيوالخقيقالزيدينألزيدين

معهولمىلمتكأفىالنهوندهواللتكمزةالالنذلكءياأالمآئمثم
عنثمسهأعنأصانيخبرانلوإلصللغائبأفىايبخاطبألتآء

حرفترتيبفيهوالخقيقثذاالغائبثمطبن1ثممعهوكننفسه01

جؤيالسمعلتسلمحالمضارعالهدعلهلقيلفانالمضارعلفعلااؤلفي

وليسيالحرابفييمعليهوعمولبلاليلقهوأصلامالمحراب
إلفعالدوتلألسثمايمونإنالعرأبفيصلالنفيهأصل

وإلمأحموفالفاعنحومختألآلمعانيجمقسئماالنوذلكإلمحروف

ذلكعلييدلكبعضحهاتبالمعانيطاللتبستتعربلمفلىضافةو51
اممنتزيداحسنمافلتولومتبمحالكتتازبيحسن1ماقلتلواثلص

فلواحنمنهءيهمافي1طاعنمستفاصبهيمتزيلىاحسقماولوقلتنافيا
نأشفثتباالستفهاموالننيبالننياررئباللتبساإضحالمطذهفيتعرب
إكاةإلمحروففعالافاواجبلتباسإزالةببعضبعضهاالمعاني

يورثجمعانيههاواليخلالالعرابفعدمحيغهالهتوضماعلىتدك03

افمابقيلفمانافائدلغيرشيئايربدالوإلمحكيمزيادةإلمحرابنيابسا
إلعرابفي3علىلفلممبفيخيمونانلمضارع1األحلفيصلكان

سماضارعالتهعوابفيسمعلىلمضارع1لالنحملاثيايلق
يشابهالئهضرطالصزعفاومنهاالمشابئوإلمضارعةمضارطوالذاسكط



ؤلالوجه4و1خمسةمنميلالةعلاهذادينالمشاجهةاووجهضاه
اذترىؤمحضصشائحايموندعماثمرضكماشائعايمونابئ

اوسوفالسينعليهدضات1فاذاالستقبالوحالحلحيقومتقول
ادخلتفاذاالربراللجييحعحلحفيصلرتفولاتكباالستقجالكماقنأ

شجاعهكاهبعدالةحلرزانخت1نماأ4بعببرجلناختإلألملفعيله

1انياكالوجهالوجهاتمنبههفقدصشياعهبعدناختاليمان
زيداإنتقولاطاترىسمعليدضلبتدآبهماالعليهيدضل

ولاتدباالسماظأمانفيداقيوالملقائمزيداانقولتاجقومكا
مرفحلانذاكعلىبدلثىاثذيطابيمشاجهةعلىدكالةعلاذ

01تركطلاطجالألمقتدضلاالسمشب4عرربعدالاللماضي1علالة

الكألممقحلنالكانلقامازيدإنأوعرويازيداالكزمقلتلواثك
آلجهثإلستقباللالىفيهيشتركالفعلهذان1التالثوالوجه

ذلكخميرلىوصاعينوعلىالباصرةالعينطلقكالعينكهالمشتر

برصلمررتتقولسمكذيكنجمصفةكايمونن1اضالدالوجه
51الوجهضاربآمقايضربقإمفقدربءبرجلمررتتقوليضربكا
وأ4وسحركاتهفيالفاعلمالعلىمجريالمضارعالفعلن1هوالخامس

طمليعيذاو4أوسحركاتهفيضاربوزنعلييضربن1ترىال

اسوتنيالوجهلممنيالسملمضارع91خلااشبهففالطالفعيلالفاعل

ياليخاعنمناصدذ3ودالمجزموالخمصمبالرفحهواثذييالعرابجملة
03إعربهونافذهبالخويونفيهتلففاالرفحفاطملبهقنبملط

فكماورآلفاشبهلفظيالمصشفيلهوهوطسممقاملقيامهيرتفحابئالى
حلىلةةينتفضذالقيفمانياشبمالكفيالرفحيوجبالتجدأالن

لهيثبهتأالأيرتفحاثماقيليزفحوالاألسممقاميفومؤالماضى
منهنىعالولالرعاموجباالعاملهذايئفلمعراباجملةاكقاق



أ

ادبهرنافمااقياثماجهةلمعلزابخاجملةقئهارعألىألفبخالفعال
التياشوائدباينتقحأثالىااقرهناليهونجيؤنألأثابيالعزقاافبانقبل
العمانلئقلشالمتهيزفحأثه13األفئآياوذسآفأالكولوهوابزلهفي

قالزإئذالوكانيإلئهنناذالففظاآفأأكلزلفإطاإلمجازةةجةالناص

ألنوجزذئخكالنجرفالمفغلنححمبالمحوزانلوجبالرفحالموجتب5

بدلخولىندقتةزاالربخبالرفحفكطفيكاليدإلمجزنمبالنصعلل

ثاالعاقلهرنالزائدلانعلىأدؤرمبر11بذخولهزومبالمنماص
الئمزسبيموقاناففييوالثةودظلرضضامنينأذألأألفئآاقول

قالرفخ3إلمجازمةالناصبالحماملهنلنشألمتهقمالإلئهالزفخلافيوإلمجزم
قبالنففل1محثاقاضصالقولهذانفلغكمالمجزنمابالخفهلفي

الكاونزوالثموطثاأمحؤالمجزمبك1اأثاؤحتئىذقوكولنان
وإضاتغإلىاللةشناأنهمنذبمهـهاممربرشمبالنصكلولحماملالنىب

ذللنفننجيهالغامكبتغثهريتختراخرهاماوهؤربأفىضلفهوصبيئا

مقئخبىءالمتتكقعركشتمفاممائرعالمكركدإفهالمتهكقغيرماال
الااألتطئنيتلىئءآل3واهوقائوكئفهفىإئنوبغذكقبلومه51

إئاتخلى3الالخبنإشأفإشمنفمافا6ئاهاتلمحروفه1اثشبهـ1

نتفإدقبمموعموفهاويمرةموصومملاسبماو1شرطثهاؤاشفقابثةيمونأن

انضيتفقدشرطحةإنكانحثاألشثنهامزفمعقتفينتفقداستفهافثة
لهألالبحفنةمئزتئراقفكوالمومااكإتتنهـصاالمثحرفمعنى

لمؤصوفة1مترلةذشلتفقدمؤصؤفةبمرةأتوإنبهامبيئلةالوبحض03

افإتئةخبراوستغهاصفيمونأنإئاتحنلوالاالخبنإتفائماوإئام
أليثةخبزأتصكاالسئهامحرفمعنىتفقدكابةاسكافئ

كماضذهعلىالشيىيحيكقوللئكتيروبمللتقليلردثالنرب4فقيف
لمالبتآ9فيسصكثهالالسكؤنووشفبظهـبممنوإئانظيرهلهنهيحملى



ئفدتاقئلوأبآإلصلنججفياجربماولءبنإيؤجببيماجمانجيض
جمنأقتطعاثاؤابعدياالىجمضاجمينيستجبألانانجيالالصلإلنبنييخإئبا

بعضمترلةتثرالبىةرلمةبمجمترلةاليهالجفحإفبحالمقجابإلضانة

نئغدومنقبلمنيئوآالهفىتعاثطاللهقإلفيباكيةبعفيالهـلجة
هفوجبتافيقبلاعرابمالةلهاكانمثاحملكلإلنجرمحهجملىبنيا

وقيلهومننحواكرابالةلهرليسبنيباجملىاالميمثرجركهعلىيبنيان1

فلىقيلفانذلهوالميمفىالمقولباكنينالبءإللتقآجرقيجمكلىبنياأئم
اب4إأخحافاجذفألإثهاداحلوجقحيلضهألمجرويمكانجت

ثالؤعهاتقويةالحذوفييضاتتعوابمبمفاوالمحبركابتإيشيعل

01ومنقبالمبمتيدنيغانجوإبرثىالصضباليخةافيكلاعلىبوطإثناابثاني
جربههبمتاللتببرابمعبنبىهاعلبخوالبثةيدخلبإليافألالرعإضاالمق

ئأليلتبسالمخةيواضلجبركإالفيولمحبنوهإببهنمامجربمإلعرإب

االصالفتيولبنيافإئماوحيفآينوإثاإلبنآضرح4عرابحركة
عنلسن1وكيفكماناحنل1سنيني1النستفهامحرفياممىتف
51حركةعلىبنياوإثيايبياانآوجبستفهاحمرفمعنىناففال3ا

وأفاالمحركاتاخغثالخهاةألمحركةوإثماكائتاليتقآإلساءيخت
مىاصفيصلاالنالخعريفمبكأإلمضنتالفيبنيتفإثباسهاهـ

بمنيتنياتينيانفوجبالمجرفمعئنتألإلمببنيفكلنتؤ

صصلثاالبهسرةالمحركةالئباكانتالمسابهيناللتقآحربهإعلى

مالعنمعدولةأمسيجعلمنالجربومنإلهسابهيناللخقآأدحريلب

ثيابرالمتمإليوفةجمصرركيلهيفالتجر

قتمماالمبتقإليمئلتجمائرآاأئمبذاهـحإزائتأئحآقذ
صبزشياثهنآلئةالتبرفيفميتبىكلألبنمافييأكفن

النبهنطشبلمتاءثارةاللحمرفلمختهإمعنىبنيتفمائيإءهاؤالداث



1

افىإلحطفإلخنيالننيبالمحرفكالشرطيمونن1شارةفيصل

حرفمعنىءهاؤالضئنوأذلكأيفعلألطااخملمعاني1منذلكر
معنىثالتفابخيتنياكتجبفيالتيماءهاؤالونظيرشاؤفبنوها

اتالةخبفيلصالنبهينطقحرفاالأيئءنالمخبىف

فعنىمافطوذلكيفحلىاألثهاانهمالمعانيمنكغيربالىهـفيمون
الشرطستفهامحرفمعنىتتضتاذامابنوفبنوهاكماادخبحرف

الفعلىحداثا1ضربإنعلثولمضارع1ىمرلالفالمأهاهنافكذلك
ولترفوعلمدهمتوالماضياالفحلفاهـآإلمرفعلآلخودالضي1

شزفثإغائماذضثمحوالهوفولاىاإحرنجودحرجرج
ايالفغعلىضيالماالفعلبيلموسنذكرهأحرتبخودحربخمخربخفىا
دإثالمتلته1ءشتآن1بابهجمؤجهالمحوثينوضألفالوفقوللىءياللف

فاعرفهءالبنافياصلهاعلىبقآثاثيئامنمربيهامبنثةفكلمحروف1
انعالىألتهشتاانتمحب

الرابمالضاب

لمفرد31عراب1باب

فالصيئومعتلنهـضعلىيلقىالمفردسمضرباعلىآقائلقالأن
وفرسرجلخرصاكسرةبلآيوالالفاآخرهيئاماطنالخرعرففي
ماهـففالمخمرفويخرمنصرفبينهـضوهوعلىذلكشبه1وعا

بزيدومررتزيداورايتزيدهذانحويناكفيمحالثلثالمحركاتدظه

لجاقيلفانيضامتيكتا1يبوقدمكىيمبهـبالفىوهذا
المذحروفيزادمااؤاكهألنلفكيرهدونللصرفعألمةالتخوين

اخمترىلزيادتههاعنعدلو13ألإلىاوفىاليآلفومممافىاللين
كذلكقباباالبمسارماالمجزفييأليالنقلبتللصرفمةالىأوعجعلولو



التنوينوكانصالألىالمننتقالطءتأللإلفيألدفءأليآكم
الخيشومجمأاصترىالعأةحروفيضارعخفيفالثهكيرهمىاولى
قيلفانهوآقحرفااذكاتإللففأشبهالمحلقيخالهدالمعتها

سيبويهقذهبذلكفيالخريوناخف1لقياممالمالتنوينلدةذافلم
هبعضألموذهبمحندأقإلمكنللألخعألهـالكالملدةاثهالى

دضلابئلى1آخرونوذهبالفعليالسمينبفرقاالهدأثهالى
أيدخلهفدارالمنصرففاهـفينمالوءينصرفمابينفرقا

برهيميأحولإمررتيخووجهينمنثاايخاوكانالتخويخامحبرفى1
األحليشبهالالصرالمنالضربهذاشح5إثياذلكاشبهومما

01وذهبالمصاحبةمنغابينلماللتنهوينتبعاالمجزومنالتنوينمنضحف

تنويرروالجزيدظهالاأللإألحلاشبهالالمجرضحثه1ألىامبعض
اممتكلثامكندقالنالمتمسثيهـبالفوهذأاشبنههمابمذلك

الأللفالمجرمحيدضلفلمقيلفانامكنمتيكنيسكلومتسمكن
ألضافةوالألمياللفمحينالتخودخرلمنلألمنلقياويالضافة

51ااألآخرهماكانإلمعخلنعالىاللهشتآهاتموضعهفيهذاوستركط
ماكانتمآصورفالمنقوصمخقوصنضرعلىوهوقبلهاكسرةيآاو

فلمقيلفانااهـانحوالقاضيوذلكقبلهاكسرةيآيخفيفآآحمرهفي

وحمررتيافتىقاضىهذاتقولوإبرثىالرفحصةالثهقيلمنفوءجا

فىالكسرةافحاقلماااخمألبقافجمومررثقاصضيهذاصلوبقافؤ
03اللتقآفيذاذفوسكناىالتنوينساكنةءاليآثجقيتالحذفواليآءعلى

اليااناصدالوجهينالففىبنفلىمناولىيتآءاذفكمانالساكنين

فماينافيهـبخألفالكنسرةوعليههايدكمااللفظفيبتيذتصلىاذا

اكاناصدحذفوجبففاذؤ4علييدؤممااللفظفييبقأصذفلو
حنىدضليناكفين1انيوالثاولىصذفهعلىداللةاللفظفيماحذف



أ

ثاكاتاصلىفصوجبففافليستكذلكأليتآءأثاوهوالصرف

منصوذأكان1هـألمحقدضلمافصعنرلى1لمعنىيدضلأماصذف
الحأحرفعلمتتفلالمحركاتكآثاقيلفانةاةلخحايمترلةهو

ةالىصتثقلو1أخغوخببربافييالصلووناببابقوبدليل

الزمةالمجرهنذافيةايلقالمفاضامندةاقلبوأكلاليآألموإوعلى5

بألزمهيستررضةاطنإاضيتآوواثتيةابخألفبعارضةيست
فإتقاكاخوفييستثقلىهاوأوناببابنحوالمحةاستتقالمعى1فمابذ

إسقاطمذهبانفيهلكالصربكاناهذاالجرورمنالمرفوععليوقفت
الثالىبريهسإفذهبلحاجودفيالخويوتإختلفوإثباخإآءأ

الططىالرصلالنالوصلسكلىللوقفءإجرااجردالياذف01

الصلىصذفتاثماأليآالناجوديآءاثبمات1اناايونسهـذهب

ولهالقربعضقرأوقديارذافرجبالوقففيوالتنوينالتنوين

فمانكانبالياىقرأبعضيموقدءيابيربتاقيوقاجمنثدآلتيثفذجمثهاتعالم
رأيتفقولةاالمنصرفةاليئماالفاكسائرتنوينهمنابدلثخمحوبا

لطالوفيحكهوالمكانالففيهوإنكانضاربارأبتنقولكاقاضيمم5
وكانخةالودخولاكسرةهاصذففيوالمالفصفيهإلسماحكم
جوفى1ذفهاوإتجاتهاوءيتآاإثباتألمجزالرفحالةءفيالوقفجماايضالك

عالط1ز1فاذآالألدفمعيثئتن1مجوزالالتنوينالنالوبهين
يائىذلكبغيريقفالحرببحضكانتبتاناليائىجبإسقاط

وبتيثالألملفعليهدضلى1ثمونحىهقاضيفيياصافذرصذفأئه03
تعالىقولهصءالفرأضقرآبجداوقدوهذافايهءلىالمحذف

العليهالوقفبئاخصوبا5فإنكاندقذطإداآلداعدكىاجمب
نزلةبالمحركا4كرلالوذلكقى1آلتربقغمتاذاتعالىءلمااللهالباليآ

ةرفىبالفلختمن1لمقصورفر1فاوالمحذفمنجمهامحقىاميماالمحرف



حركاتيأللثمقصوراوسثيلألخرىدالدأيخاالدىدإالوىانحوهـهآي
امقصورةامرأةيفالومنهرالىضثماالقمىحبستايعنهرتقصءهـاب

حبوساتي1امآلمحجمرإتسحورمفتعالىاللهقالوقصورةوقصيرة
الشاعروقالط

القصائزذاكئرتشواإليقصيرةحفبمتكلاقياأنجمت
المجاتزآشألنشزقصاراضارذوأالمجالقصسيراتكبث

ومخيرمنصرفبينهـضعلىهوإصدكازالفمحاريمعنىىالبرةقصوروىوث

ورخماعمحاورأيتورحمطععحاطنحووينالتلهدماهـففالمنمرفمف

لفاتحريميافىاالوإوانيمصورحضوفيهلءالورصبعمحامررت

01تالتنووسكونثالسكومنىعاففتذوالفينقلبافبلىلحاما

ءتنيعلوقفتفإنقاضيمحويآاصذففيدبهرناهلمااولىذنماوكان
ألىسيبويهفذهبمذاهبءلهجمالخويوناختلففقدالنصبهذامن

ويئألمحرفيمنالمبدلةلفعلىوإلمجزالمرفحصالةفيالوقفن1

وذهبحاعلىإلمعتلحمألالتنوينمنالمبدلةلفعلالنصباآلصا

51صنالمبدلةلفعلىالتلثةإلحفيالموقفانالىلمازني1ابوعتمان

الىيؤذجماالفهالصيمفيلنصحببحاالالاإليدىخضكااضاالالتنويى
ئففيالثهوالمجزالرفحالةإفيوأيئدالمحروفاخصاش1لف

الهاهخاالتنوينلءؤماالنهاهناموجودكيروذلكسوافيالتآللى1

لبساوذهبواليجلبثقألبالجماالةالفامنهافائدمفتويمون

ممنالمبدلةلفعلىالتلئةحرالفيالوقفانأافىالسيرافيسعيدابو

غليراؤتعالىقولهفيلونهاييءالفزبعضالنوذلكلييالعهالىهـف
شىإمالنهاهاهاجازتلماالتنوينمىمبدلةولوكانتآلئارفدئ

يالمالةصازتفاثاجاشيخركانعرارأيتنحوفيياللفاملتاواك

المنصرفوكيرالتنوينمنالمميئالمحرفق5مبدلةاثهاعلىدلطها



إللففيهاوتتبتهـشمكزىوبثركطنحوحبلوذلكالتنوينلمجفهلمما
منيملةساكنلقيهافإنهمنفذتينذنىكالجقسذلب1قفاووصأل

المعتأةألمتسعئمااعرجمت7ئمقيلفانالساكخيناللتقاصذفتاخرى
يأيهلماتوطئةبالمحروفاعربتاثياقعيلةأسعآئفروبالمحرهـف

متبالتوطئةاوفىسئماطفلمكانتلقفاوإلمجمحجمةالتتةبابمن
تلزمهومهاماضافةعليهمنهاماثغابماطالنيلرها

تلزمهوماثوهنووحموكىإخولثابوكعليهتغلبفيايالضافة

إلمجيحالتثنيةانإلفرادكاووفرعضافةفىمالذفرلثضافة
ولى1أتكاهالوهذامنبينألطاالمشاجهةدتوففاالمفردفىفرع

كلاقاموثهالمشاالذبالمحروفربتانبوأولكيرهامن01

إفالوللرفحعألمةأوالنجعلرأالمحركاتمنمجانسهمامفامرف
قبابىثالمخةإوالن1لى1الكوويرنوذهبلمجزمةولاليآللنصبعألمه

عألمةقبلهااكسرةيآامبالخمةعألقبلهالمحهوأللفللرفجعألمة
بينالخألفصسائلفيهفسمافىصأوقدبمكانينمنمعرعلىهلمجز

1كانتاذءيالسماذهانافىالخويينبعضوذهبطنحرفىوايىكنالبم51

فيهانصبكانحموفيإذاكانتقلببأللنةفجهارفحكانموضحفي
اثكترىاالوقابنقلفيههاجزكانموضحفيأتوإذأكالنةبألقلب
الىوالومنةافنفلتوك1هذافيهملابوككانهذأقلتاذا

رأيتفيهصلاباككانرأثقلت1ذبألقلبنفلفيهنفماقلها

نفلبألقلبفيهبمانالوأوالغافقلبثقبلهاماوإنفغالوإونخزكتوكام
مناكسرةفنقلتكبائيمررتفيهصلكانبأبيكمررتقلتذا
فيهنابمسارمافبلهاجاسكوخهاياالوإووإنقلبتؤجلهاماالىوالى1

عنأتنمتاأللفوالويآان1الىالخوثينبحضوذهبوقلبنقل

اعرالئكؤلالمحركاتإشباع



صعورااخوانناالىقالشيومتلفيثىايئأثايغلمثه
قماظوزآذشبمماماسحميثحثينسكطإالهوىيثهقفيفىأفي

المحةإشباحفيالخرقالوكاالواوقنشأتةافآشبحذأنخرراد01
رخئتراالالرذثمومىتزجماحينالقىإئلمننتكطأ

الكشرةإشباعفيخروقمالإللفمثأتفىالمحةفأشبحبمنتزحاراد
تثقأدالقتماريفمراهاانفئهاجرؤفيكلالمحمىيداهاتثيماني

ةااإشبآعفيالشىاهداليآفنشأتاكسرةفأثخالصيارفأراد
ائمالمحركات1إشباعالنضحيفالقولوهذاصدأإلكنرةكتيرةإلمحة
كزذمجوالختيارفألالةيخاائااليياتالشعركهضرورةفييمون

01إباهورأيتابرهذاتقولختياراناصالةفيهاهاصازفثابايبماجماع
المحركاتإشباععننشأتمالمحروف1تن1دؤتجليهتومررت
ومررتابهثورأيتاذذايفولوناخمالعرببعضعنفيوقد
يقولوناالعرببحعنهويحيمءوالياالفوالاوكيرمنكبأت
نعحبقاالمرعالةفياللفةكباةومررتباك1ورأيتاباكررا

51القولهوعليتيدئذيواأباهاوائااباهاالنكحقولهوالمجز

سماشرحفيباإللمماالموسومكتابنافيمستفمىيثنأذلكوقدؤل

الخامسالباب

والمجيحالتثنيةباب

3اصليالثنينعلىللداللةمبنحةصيغةالتثنيةقهـيلاككنيةماقائلقالان

وزيدزيدقامصلفىاحممانأوذهبالزيدانقامتقولالعطغصاكيخة

4أدايالخرزيادةعلىوزادكمااصدثاذكا13لوبركىعروبوذ
اثممالحطحفولصن1علىيدكاثذيخحصارلإلمجازأليةاكعل

رالشاعالتكزاركقولالىكاععدلوننهمطراروالفيالشنيةبمون



3

سئكفيتذمسلثارةالفذقكبينكان
11خريقمال

قيبيمىقأفىكسةإلخلفضلفهـكالينكان

اارادليتانضنذمجاليفيولئثثيثاقاهـااوقال
لفالمجمحمافيلفانلالصهـارالضطلةطالتكرارفيألىدلء5

الحطفايضفيهلإلثنبنءلىاشائداالعددللداللةذيغهص

ذلكركاناالختصططلباالشنيةفيهـإرالتعنعدإى1لثااثمأللحيةكالت

ددتدفبالىهـثابرمحةالتثتباعر1فلمكانلقيفاناولمالمجحجفي
وفضهـباعرابالمفردعلىؤهـعوالمجعحلميةاكالنيملتالمحرء

جمهاقيأبالمحركات2لطهويالصاثذيالهرب1احلىبفكماالمحركاتنأهـع13
اثتيلمحروفبافرعاالقذانطحإلمجيةاكربءالكجفلص
فىالمواللفوكانتلعملاعلىءهـعاةاافرعافاءطبؤرع
خمثمافلمقيلفانابالمحركاتإلىهـوفاشبهالغايهـهانءأولىواليا
المجزجؤعابينإشركوبالماواالساإبرصحبااللفاهـفحاالفيةنياك

اصلمحثراكتيةإوإوالنباإلمجعحبااللفسيةاكىخضإنثيالهقبوالنص51
وعلىالمحيىانوووعقلالثماوعلىبعقلمنعلىلتدةالخمهاالمجححمن

لىصفيفاةاالساايرعحبخألفىالنباتخماداتاورنانالمحيكير

وهومثجعلوااقلإلمجيحكراحنيةاكففاكازتصفهظالعلمالولمى
إثماوإلمجمحالتتنيةلينليحادلىلآلقلالىاووهوليالثةلألكثرإللف

ألوليسآحمالاالإلمجححالتلخيةإلمجزالنبالخمفياينبر5ام
المجزعلىحيولبالنمللقيفانورةهـضولاشرءاتفيقهـفاةثك

اليآءداللةالمجزالنلىحهولبالنمىلبالنصاءحمولاوالمجز
اكصرةرةافصنهطمنالياالنبالندالفهاتلىمن4باثاألخزق

عكالحصبلحثفلىقيلفاناشبهاماالمثالمجزجذعلىذكليالكلفي



م

ءلألسماالزالمجزانؤلالوجهاوجهلخيسةيلقألرنجحدونالمجز

حملهاصدثاكانووالمحطلوجبفلىأالةعلعلايدضلالالئهالرفحمن
ففحلةاكألمفييقعاقاألكالاكضايخاهوالوعرهلحهلمهمناولىلزموو

أثلاونحوكابدشتقولت1الىتفتقرفألمررتتقولأثكتركط

األعاهالثالفوالوحهاونحىهزيداتفولن1الىتفتقرالرأيتقلتاذا

يشتركانااخخ1راااوصهوابكومررترأيتكتسالكنايةجميشتركان
الىخامسوالموجهزيداجزتمعنىفيفيكونيزيدمررتتفوللمعنى1كع

علىلالمحماكاتدءاعليلالمحادار1فلىالرفحمنالمجزاخصدأ1
انوهوصادسل4وعنحديوبئخملعلمايالثقلالمححلمناولىاألكأ

01وكاتالمثحفتينمنىالرفحالةموسطمنإلمجزالمحلتىقمى1منبالنمى
مقاالنموسطلى1قرب1المحلقاقمالنالرفحنهـأقرببرش1ألىالنصب
اولىالقىبعلحملهاصدهاكانعلىالنصبحملاراددافاالشفتين

طتجارء1علىيدلاثذيبقملىاحقألمجاربعدسكلىحملهءت

لمىأالمجوحالتثنيةبابئالمجثعلالنعحبحملىالألأمابينىعالمناسبة1
51جؤب1محرحرففاقيلفانرفاليئمابابفيباكعلىالمجز

انافىسببريهفذهبذإكفيلخويوت1خلف1قيلإلمجحعيةال

وإبرخفمق6المحسنبو1وذهببعر1حروفآاياللىأولف

والءهـابوليسمتعرابعلىتدكاحالىغاتابعومنالمبزدالعحاس

وذهبعرابهوانقألجماانالىعرألمجرجمأبو1وذهباعرابحروف

03مندإفااالزلهوفىالميميالعراخها1المطهالزيادفيءاألثىاافطرب
الال3فغاسبإمحر1بحروفوليستعرابتدزولأنهاافىذهب
تدؤتفانكاةالركفياوالةيخاعرابلتدؤانافايخدو

القولالىالقولهذافيرجحفيياتقديرهمانفألتذالكالةفيالمحرابعلى
فليسالكالةكيرفياعرابعل4تدإناكانتسيبويهوهومذهبول



م

لقائلبمذهبولسبذجتمثاالمجعحالتتنيةبمورانلى1يؤذيالثهحعبم
مناثامحالوذلكباعرا1تزكالمكلةثل1رعايمونن1ألىالقولهذا

يؤذبالثهإلخوثينبعضضغفهفقدبالعر1هونقالجها1أنالىبذ

أذنيهعنقلبابالثهالبرفحصالةفيهبنثيزإلمجيحلميةاكيموانإنافى
لمجححيةبنآأكالغافىهذابمذمنوليسالرفحسماحىالاؤل5

فظاهرعرإببنغممها1اثهاالىذهبمناهحىالمنصالفي

لماسقطناولوإلكالةببناسفوطهاليخلءهـابإلالنوذلكالمفساد

علىذأكفدكالكالةمعنىفىاخحلالمجححةألاكفملجطلحرف

فلىقيلفمافصادماعلاعرابحمروفثاداقياباعرإبليست1غ1

انؤلطالوصهأوصهلتلتةفلالمجححيادوناكلخيةياتحىاماقبلا

المجححابرححمئاكثرالتتنيةفقاكانتبيخأماعلىابرصعمناكنزظيةالت
والثقيلةألمحرحءقلىالفخوالمخفيفةةالمحرحكنزاعطواقل

علىالمداللةدالىاسكلىزيدالالتثنيةهـفاناضاكبإالوجهالحسرة

وتاثالتأنيعلىللداللةدالو1لىتزاداثتيالحأنيثتاأشبهالتتنية

ئالمالذابالفغولى1طيةالفوكانتههااشبمافكذلكقبألمايمالتآنيثا
شفالتهتيةعالماتبعضاناقالثاوجهواابرححقبل1الخهـابرصحمن

الإذيخلفئألاالقبلواممااألمفتوماقبلهااليموقإللغص

لقبوإلمجمحالنثنيةفيادشندتةادفلمكفيفانصدافة1توجبهاهناةعأ
التنوينلمحركة1منبدلاالىسيبويهفذهبذلكفييونالخواختلف

بداليموتفتارةرباثلثةعلىيمونااخالىالخويئنبعضوذهبم
يموندتارةيناكفيدونةالمحرحمنبدالوتارةدالتنوبخمالمحركة1من
فنيالضوينلىهـكه1ءنبدالفاثاكوخمهاالمحركةدونالتنوينمنبدال
نحوجمماألثنويندونلمحركة1كتهـالبلىثاثاكوألطوفرسانإلنرنحو

رحيانانحوفنيفقطالتنوينمنبدالكونهاإهالمفرسانالرصألت
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التثنبةبينللفرقزيدتاعماالىالكوفئينبعضوذهمبعصىان

التتيةانونفلئمكسرقيلفمانرأشازيدانحرقولكفيوبأصدلو
طابينالفرقالىألمحاصةفاقيلفانابينللغرفيقيلالمجيحنونونخما

لمجهح1نون1ىالتثنيةنونايمسرلوالحمغقيلطاصجمضيتباينمح
هقفؤلاثكترىعابتتنيةالنصبألمجزصالةالمقصورفيجمحاللتجس

واحغتعالىاللهقالبمصطفينومررتءصطأطنرأيتممحطنىجمحفي
أيمسرلمفلوكطزيدمعحطفينكلفظآألخيارفلفظحثطفينآللمنعثدتا
فألقيلفاناتثنيةابهالمجيحهذاآللتبسالمجقحنونووالفلخيةنون

يلألفاالفرقوكانالمجمحنونكسرواالتتنيةنونىاعكسو

امامنتوحيأةاوالفبعدتقجالتثنيةنأوورانالوجهوجه1لثلثة
مااوضومبعدتقحفانهالمجطحنونإثاقيهااكسرةيستثقلفلمقبلها
ثقلالفضةخاليعادلوالفىاالفماختارثاقبلهامكسورمايااوقبلها

ستتقاليالىذلكألذىذلكعكسوولواكسرةإتآءوالمخةوالوإو
انالثانيفىالواكمصرالىالضثمهررلخروجوءاخمايالبخاسلتواليإتا

51بماالتثنيةنونمحزكتاكسرإلسابهينالتفآفيويالصلالمجححقبلالتتينة
دالوجهميفم1مناالفغالنالمجيحنونونختيالصلفياالوجب
ثافأطالمغمنقلاثفىالكممنرالتثنيةمناثفلالمجمحانإثالثا

المجيحفيصلانظتمفيمقيلفانعابيتيعاداى1خغثثفلفىثقل
سائرعلىالمقذموتالشمتأعحيأليلقيحقللمنيموقاناالسا

3آمفيوآقذكرئنآتعالىاللهقالإثاوبفضلهمتعالىقه1بتكريمالخلوقات
ققناممقغلىيهئيروفضكناآلطثحاتمنورزقنأمىاتخرآلبراجوحمثنا
التسعينالىالعشرينمندادألسفيالمجيحهذجآفامقيلفانتفضيآل
عدادالنالتسحعينالىالعشرينمنعدادفيالمجطحهذااثياقيل

محثريننحويعقلالماوعلىرجعشريننحويعقلمنعلىيقحأكانل



ةيعقلبهايغثبالوومايحفلمننبغفباقسيقينألىكذلكونجا

ذلكأشبهاوعايدوفىفدأخوأكفيفيئثالموءمالجذكرطنب
يااشثوصلألةركماآتما3اتعالىقرلهفيدالمجمعهءجاابنفىحيلفأن
وألغولنجالفولالفاوعحالنهقيلطآئيينآتثنآقمالتاكزفااطؤع
رائتإفيتعالمطهقوهذاوصيعقلمنمجرىاآجرايعقلمنصفأتمن

ابالمجودوصغهالفاالثهساجدينصليرايتبمآلفترثحئيمعثركؤبهأدآااصدى
يعفلعنجمحجستفلهذايعفلمنمجرىاجماهايعقلعنصفاتوهوعن

سنوناسنةجمحوفيارضونارضجمحفيقرفيلمجمح1هذاانفلبمقيلفأن
كاتالححخيراربضةفيقربدليلرضة1ارضفيصلألنقيل

ضارمنآالتلىأصذفوأماءدالتآبااللفحتيأنيقتفيالقياح01
فياليمونبمثيئلهوتخصيصاالتاضذفتعوبضاعنوابنرناواباجمعوأ

ةوسناتسنالمجحفي5وبدليلسنقمعنةفيصلكذلكسأئراخوإته

منتعويضاالونوبالوجمعوهالالمأصذنلاصميمبقرلعل
التعويضوهذاالتاثممرفياليمونبثيهلهتخمخيصاالألمصذف

والثهصونثهسجمحفياليقولونالشموجرضالتعونيجتعوبض51
الفعلىوسنةارضفيالمجيحهذااالأكانفلهذانشكدغلىجمحفي

كسرثارضونامنالرومحتاليهتيرمنضربفيهأدخلآلصل

فاعرفهلضألفورالسالمةجمحجعحباثهإشعاراسزنمنالمسين
تعالىإلئهتتآاننصب

السادحطالباب

التأنيثجمحباب
المحاتواثنحوءوتاالفاالمجححخرهذافيزادااقائلقالان

ىالوإوءياااللفوفىاللينلمذ1حروفيزادمااوفىالنقيل

ااصدزبادةتجزأاهاخصالطاألىاواايمناولىلفكانت
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الفوقبلهطرفابفحالثهكانأصلعنينقلبانألىيؤذىكانالئهمعها
نحىمنهاكتيراتبدلالوإوألحمهاعنلدالالتاافزادهزةفينقلمبزأظ

طاتفيلذوإلصلىذشبه1وماويرطةوتخمةو3لةتحاهتراث

عألهتيبينامجعهئألالتاصذفمااصغألالمحتأتوتاتوصالمحات

ولهرهنحوفيالمذكرمعالتاصذفوقدأذاكانووإصدةفيكالةتانيث
كوفيئبصربوألصلاكونألبصرةالىالمنسبفيكوفيبصركبرجل

تانيثعألمتيببنجععىأكوفتثةبصرتثةامرأةالمؤئثيخيقولو1لأل

لقيفالقولىطريقمنذلكالمجححكانتحفقمحهاهنامجذفىافآلن
إلتانيةففطثالتاعكلىتدكالنهاقميلاولىولىالتاصذففلمكان
01وصذفتبقيثهامعنىكمانزيادةالثانيةفيفاثاكانالتانيثالمجمحعلىتدلن

التاجذفماحبلىكايخإجمحاأللفصيرمجذفوفامقيلفاناولىالولى
منحرفعترلةشلياللفالليلقتمسطقاالحبألتكافيقواما

ليستالتاثااالاحواؤلىيخماعليهااكالةميغتالخهاألىكالةغى

ضم13بمترلةثبإثيااالاإاحاثرليفيعليهاألكالةيغتماالخهاكذلك
51لفلبوجبفلمقيلفاقذلكاشبوماوبعلبكممضرعوتاسمالى
ير1والفساكنةالخماصذفهاالىيؤذيذلذن3تقلبألوالنهاقيل
فلقيلفانإلساكنيناللتقاصذفهالمجبمجتمعانالوسابهانساكنبعدها

الياالثااصدلوجهينقيلوقلبتوأحبلياتمقيليآلفقلبت
اصدهاالىاللففلبوجبففاستكذلكوالوأوإللتانيثعألمحةيمون

ممنإخفطالياانألثانياسصهاالواوالىقلبهامناولىيألاافىفلبهاكان

مناولىالخفثالقلبهااصدهاكانالىقلجهاوجبفاثااثقليوالماوالماو
إثوافابوأءحرجمحفياوزةالقلبوافلمقيلفانثقلالىقلجها
هاجنحواقتتفيهزةالومنابدلولثاماادىالوبهينقيل
13التانيالبرجهالتعوبضالنقاضمنلضربهاهناالهزةابدلت
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اقيوإليالفمنايمدالماوالثيايبدلوهاولمواأبدلوهااشما
اقربجمانألفينبينياتقحأناىاذلكألذىياءابدلوهافلونهااليه

تشبهالخهايالمثالاجماعمنرافر1الحزةلمحاثما1مثالبئع1ق1
فرارأقلبهاوجمباثيازةالوإذاكانتفاالبينوقعشوقدىلف

متالاجشماعثااليامنابحدالخووفلبهاوجبالمثالابئعمن5

وجبلئاالئهقليالمجمحذاجمأالمجزعلىالنصبحملفلمقيلفان
حملاايفوجبهويالصلاقذيالمذكرجمحفيالمجزعلىالنصنبحمل

ليالسلىلفرعحولجالفهوافذيالمؤنثجمحفيالمجزعالنصي
يمنلموإنل1عتدفيبحدعلهوتعدونعدعد1حملوأتدأإذاكا

عليهكانفرغالمذكروهوجمحعلىالمؤئثجمحجمملفآلنعليهافرط
تعالىإثهءشاأنتصبنامحرفهولىطريقهنذلك

السابمالباب
التكسيرجمحباب

التشمئهوللكبنىمبئيائهاقميل1يمسيرمككسيراجحسئيلمقائلقالان01
الىاصدننمأزيلممهاظأاجزالتئامإزالةهواثمايمسيرهاالنبتكسيريآلنية

اصدهااضربأربحةعلهوألتكسيرجمحجمانالمجيحهذافانضفذ
الوإصدىلفظيمونانوإلتافيالوإحدلفظعنكراصالمجمحلفظيمونأق
المحركاتدونالمحروففيمثلهيمونانالثالثالمجيحانحظمنثربه

منئراكالمجمحلفظمافافاوإلمحركاتالمحروففمئلهبمونانالرابم03
منكثراصدالفظمماعاودراودرالطهوررجلاالصدفضفظ

الوإصدالمجيحكلفظلفظهاخماأزرروإز1كضبنخوكتابالمجححلفظ
لفظماإثاووثنووثندفىاسايتتحوالمحركاتدوتالمحروففي

داديمونفمايةالفلثفضوإلمحركاتالمحروففيصدالومتلالمجمح
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فارأدولطاآلففلبفيتغاثقرلهنخوإصلىافافأكونهجمعاويمون
اقولةتحوجمعامماكوئهالخونةلقالالمجعحبهارادولوألوإصدبه

ثبتجنريتيآقآئغنلثنعالىوتالحمغؤجمريقآئففلثثماإتأكنئمتىحتعالى
المخةن1جمراتجروالئئنوجرولهلقلمجمع1بهفارادآفماسيثآخيآذخر
الألهإحدااللفظنكانجمعا1كاناذفيهالمخةرداواذآكانفيه

جمعاكافتاذاكاتوقلبففلفيإصداكالمخةاذاكمانفيهالمجة

دايمونودالصجانقروكذلكوأزرفيكتبةفيهكالفحالض
دالحمماودروعدالحمماودرعانوفيقاناناقةتقولجمعاويمون

حابمكانإذأجمماكتابكسرةفيهكاالكسرةكانتدافاذاكات

01والدالصإلبلمنأمريماناكألمفيفهكاكسرةالكنصرةكانت

ودملصودلمصودمالصودالمصءدالويقالالبراقةالدروع
تعالىاللهشتذأنتصبفاعرفهإصديمحنى

االنامنالباب
المبتدأباب

لغظااللفظحةلالعى1منمحزيتهلم1يلكلالمبتدأفماقائلقالان

ملى1كدطينافىعمتنقمملالحى1النزا1حتر1اللغطفقولناوتقديرا
خهاوإخووإنإتهاوإخوكاناللغيئفافاكوفيملطاىوإلفيئ

ايتعاترلهنحوفيالفعلتفديرمنحتراز11تقديراوقولناثااخواوظننت

معندموضعينفيألياثئمالمعنويمأفاذلكشبه1وماآثاثتقمتمآآلإذا
األحلوقوعالتانيإلتفىوهواصد1هذاالبصركتواكثرسيبويه

موقحلوقوعهبمتبفارتفعيمتمثلبرمررتنحوفيلمموقحالمضارع
الصفةملوهوطثالثاموضعااليممماخفشالمحسنابوإضافكاتب

لمنصوبصغةاكونهوينتصبلمرفيعصفةكونهحير3األالىفدهب



بالقلبيحرفمحنىالحيخبماهثصفةكونهلمجرورلكونإصفهجمز
فيالعاملن1لى1يذهبوبئالحرئينكتزهـسيبويهفبهلثفظسلي

ثعالىاللهءشاانفيهنذكرهموضحوالذالموصوف1افيالعاملهوالمخفة
فذهبذلكفيالخويثوناختلفيلأفلمبتد1كلمتهـقفح1فبماذقيلفالط

اللفظحةاإملالمنبتحزيهيرتفحاالىالصرطنمقتابعهومنسيبويه5

عنهإلخبارمعىمىالنفسفيبمايرتغحائهلى1البصرفينضبوذهمب
الينتصبنا1بلوزممركالوكانوقالثينالخوبعضضغفهوقد

عنهخبارمعنىيغيزهصكليدخولهالناخصحباملطعليهدخلذأ1

يهاذهبمافسادصكلىدكذلكصازففابقائهمحليدالن1ولوجب
نكلفعان1أشلحايتروزعوايافيبرتفجاثهالىفذهبوأالكوجمئونوإثا01

البصوثينبينلخألف1مسائلفيفسادهبثثاوقديآلخريرفحامالد

المماملعدمعنعبارةوهوعامألالتعزيجعلتمؤلمقيلفانىالكوفيخت
مارأتاانهاحقيقةالمعهولفيموثؤليستاللفظثةلالعىاهـالنقي

وعالماتأماراتثباثمايإلجماعمحلفيالعماملانثبتفاذاوعألمات
معكلوكاناثهترىثيمبوجودايمونكثاليعدميمونفالعألمة51

وتتركمثألااصدجختصكنتيآلخرولدطاتميزانإردتثوبان
اناجمغينفيتيآلخراكصبخاصدىفيالصبغعدمخرفيكوتصبخ

يمونجازانهذاثبتاذأءثيبوجودكايمونهجمبعدميمونالعألمة

دونالمبتدأبالرفحنخفلمقيلفمانعامألاللفظثةالحىاملنالتعزي
بتدآوهوإلهاحإقرىفيوقحالمبتدأاألهااصلىعهاولثلةلقيغيره03

كىالرفحؤل1المبتدأانالمتانيعهدالوالرخوهوألمحركاتاقرىفماعلى
الفاعلإنعنهكاآتثرلمبتد1الثالثالثالوجهإلولؤلفاعلىؤل1

المبتدايمونلماذاالقيلفمانكهاشبمافكذلكمرفوعالفاعلعنهخبر
ماعىاروالخبعنهمخبرالمبتدأالنقحيلاألمعرفةالحاثممرفي



نحوقاثمالمبقدأطيهخبرتقدنجبوزثل3قيلفمانفيهفالماليعرفا
وذهبجائزأثهالىريونافذاهبفيهالخريوناختلفيلقزني

الفاعلارتفاعبهحيربرالخاعليهتقذم1اذإثهصائزكيراثهاألىالكوفيون
كيرتقديمأخماذلكآلذىعليهالمبتدأخبرتقديمشزنالووقمالوابفحلى
هالوذلكفاسديهاذهجوذيااوهذامجوزالوذلكظاوللم

قليعقألعليفرعاليهالحملفيحلالمىاضعفالفاعلأسم

تقديمافايؤذياتأنوؤيحعلالانفوجبهاهنايوجذولمإدعتمد
خرفى5األلغظامقذماوإنكانالفابضافاسدظاهرهصلىسمصر
حائزأتقديمهكاتاللفظفيمؤخراالتقديرفيذمامآإذاكانتفديرا

01يرسهنأفيءفاسى5يفةتفمممهجماىفاؤجعوتعالىجمانهاللهقمال
جؤعقذمامولسلثاكاناثهألموسصكليمفذمااللفظفيوانكانمولى

اثذيهاهناذلكفاشاذلكالتأخيركانتفديمفييراالتقدير
كذلكلينذاوزيابهغألجىأزضرلبلىإلجماعوقيعذلكيدؤوو
فذهبزيدكدكلمبتدأنحو1مقذفااذأكانالظرففياختلفىأ

51ونالعكوفيوذهبأحرالوكانبركاالخموضحفياثهالىالبصريون
ذلكعلىإفقمومبتدأعنكونهويخرجبالظرفيرتفعالمبتدأاناق
جؤبثئاهطويلالمسكهكألموفيسهقوأصدفيالخنثىالمحسنات

الختصرابغدبهرهايليقالوفىخنالإلبصرثينبينالخألفمسائل

تامحاالباب
ورأالمتخبرباب

رجملةمفردضربينعلىقعيلالمبتدأخبرينفسمضرباعلىمقائلفالانا
يكوناناحدهاضربينعلىقيلالمفردبقممضرباعلىمقيلفان

اخوكزيدمحوالصفةكبرلمافاصفةيمونن1الخرصفةعرسما1
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مكوظمبتدأممرووكذلكخبرهاخركمبتدأفزيدلمصءغألوعرو

تينهـالبصعندالمجتدأالميرجحكيرالخرهذامنءتيفيوليسخبره
بصحألقمالوبهالمبتدأالييرجحجمرافيهن1افسنالكوفيوذهب
السماوءخلىاسماهنالنحهواؤلالبصررزنامنالزثايخأعيمى

حسنهـووعضاربزيدنخرعمفةعاكانإعاإلضمائرتتفحطنالالمحضة5

مرالافىهذاأنأيخاطنالخوننروالظألفذلكأشبهوما

ضرباآبلفانمعناهويتضشلالمترلةينزلالثهالمشدا1لىهـجحث

سيئالمجملةفافافعلحهوجملةالبيجملةضربينعلىقولألمجطةصغ
مبتدأفزيدمنطلىابوأزيدنحووذلكااسمنهاالولالخبرنماكان

وخبرهالثافىإلمبتدأالثاتيلمبتدا1عنخبرومنطلقثانتجدأإبواؤلا

فعألمنهاؤلفي1فاكاناألعلالمجملةإهأؤلاإلتدأعنخبر
هأوذلكاشبهومايمرمكيمرمهإنوءعروابىذهبزيدنحووذلك

منةوجماسسببويهفذهبانجمالخويونفاختلفالمجزوحمرفالظرف

زيدقمالفاذاالفعلنمامعريآفىاالألابرصلقهـيعذانأشمماإلىطنالخو

يخنستقز1وعروعندلثستقز1زيدالتقديرالداركانفيوحمروعندكا

ايقذرمبمالثهت1المفردمنيعذانااشالىالخوثينبعضوذهبارإفىا

ماجاواجملةافيمحاليمونالفاعلوإسالفاعلسم1وهومستقز
وحرفالظرفوجدنااثاذلكعلىالدليلتابحهومنسيبويهيهذهب

شبه1وماوماومنواثتياثذينحوالموصولةناصلةفييقعانلمجز1
سائرهاوكذللثعروالدارفيواثذيزيدعندكاثذيتقولذلكآ

ءسماعابيصلونوجدنا1فاذالألجملةاليموتالصلةالثومعلىم

ىالثالمغرداتمنالالمجيلمنيعذانااعلىذلكدتناالموصرلة

جملةالثهصلةيموتأنيعحلحاستقزاللقمستمزدوناستقزإلتقدير
المجدلةعني1الخوذافيذوالتمفردالصلةبمونان4بالشومستة
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المبخدأالىالعائدفيكوقعنطلقابرهدزيتقوللمبتدا1ألىيعودرعن

الىيرجحكيرخذوفففيهبدرصكأاتنامقرفمافاإبرهفيءاآلا
ولوبهللعمتخفيفامنهفذنئيارإهـنهمنمانفيهالتقديرالمبتدأ
رمعه1يهاذلكالىاضفتفلداقوالمجزأعروانطلقزيدقلت

هقياسذاوعليالمبتدأالىكيرومحه1يهصمنرجحلىالالمسئلةت

باالؤلالثانياكألملجربطذلكوجبإترالمبتدأخبروقعتجملةفي
افيفاذةفتجطليخرهممأبهولي1يمناضيريالؤلمنهرججياولو

دونالمكانظرفخبرهفييقحن1ازالمشدأجثةذاكان1فلمقيلفمان
ظرفندالمكانظرفخبرديخايقحانجازاثياميلالزمانظرف

01ظرفوقرفيوليسىفاظخبراعنهنالمظرفوقرعفيلثالالزممان
امامكزيدنالمظرففيتقولاثكقرعمافاظعنهخبراالزمان

زيداشماناظرففيولرقلتأماملصاليمونالتيجوزالثهمفيدافجكون

موحةالمجميومعنيخلواناليجوزالثهمإورأيمتأةالمجميوم
الزمانطرفهعنازيالخبارفكيفقيلفمانامإللىيمونانجرا

51صدوثالليلةؤيةايتقديرالنزاشماطلقب4الألاالليلةقوفي

وإلمحدوثمقامةايهاففااقيمحافمحذفطلوعةاالألل1
فىتجدأ11كانذ1زمانظرفآلمبتد1خبريمونن1ويجوزصدثوالطلىع

اللذاكثبهوممااسبمفايوتم4ثالفتاحةالمجيوتملحاهـصدثاكقولك
كلفالهـلمبتدأ1خبرفيالعاملفاقيلنفاظكهخبراوقوعهفي

مدصناماسلىالمبتدأماطن1لى1سفيونالفذهبذلكفيالخويرن

أاالثهالخبرفيالعاملهووصدهبخدآاناكالبصريونوذهب

لىقياساافيفيصامأليمونانالمبتدأوجبفيمألطيمونانوجب

قوبوذبصحممرآيعلىوهوالمبتداعلىتدضلأقيأاللفظثةملالعو
وذهبافيجماعحلإلمبتدأالمتدأثععيلءالبتداانألىايضاام
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جميعاالمبندابتدآءهوافيكالعاملانألى1صعهوجماحكةسيبريه

اأكاعلى4فدابمحنىلخبريمالآلمبتض1عنقيثالبتدآال
صدهبتدآهوةيآ1يخةاحاملاأناختارهفىاثذيفيهالعامألت

انثبتإذاتعيلالانيمافيلالنوذلكالمبتدأدون

تاثيرلةالتاثيرلهماالىلهالتاثيرمافإضافةالعحلفيتأثيرلهبتد5

النلمبتدأبوإسط14في1فيأعيلبتدآءإلثتقولانفيهيقا
اليليىماهبصتهمنوإصدوفيكلالعمليخالهمشاركالمبتدأ
تحالىلله1شآانتصبفامحرفه1لختصرصذادبهره

رإلعاالباب

الفاعلباب

األصعلذلكسندتافحلبددبهرتهايعميلؤالفاعلماقائلقالان

قيلالرفحإعرابهفلمكانقيلفانعرووذهبزيدقامنحوهاي
قيلقعاالفرقوكانعكسىانملمذقيلفانلمأحول1وبينبينههـقا

لهويموناصدفاعلاللهاليمونلاألانوهودهاااوصهالخمسلى

نمفعوآلى1يتعذىعاومنهدومفعولالميئعذىمافنهمفعوالتكتيرة

لمصدر1واشحيخسةافىيتعذىئه1محمفعولينثلثة1لىمايتعذمحاومنه
أحدفاعللهوليسلمحاللمفعولالمكانوظرفالزمانوظرف

لفاأليضما1لهوليسالخيسةطأفىيتعذىالزمفعلىوكذلككل
اخلىدغخاثقلفىالرفحالمفعولحمنقل1ألفاعلإنهذاثبتفإذارا

الفاعللقفةإزيامالرثقللجكونخفثالكثرلالثةقلفاكطو

المبتدأيشبهالفاعلاناثافيافىالوجهخول1لكئرةمازيةالفغوخأ

هويمونالفاعلن1نىكاليالشبهووجهإشبههمالكفكنىالمبتدأمرفوع
حملالرعلبهتدآثبتفاثاجملةافيالمبتدأمحيمونكماجملةلاك
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أثذيالفاعلفاعلىعولأمنقوى1الفاعلن1الثالثوأيوجهعليةلالفا

اضعفضعفهويأتاعولااععليالرفحوهوقرىيألقوىهو

خرألمنعولؤل1الرفحاؤلعلاألن1ألرابمحجهاأصباوهو
ذاالثالخامسالوجهخريآلخروؤلإلؤلفاعلىاخرقالنصمب

هاننلصوقدالفرقجزدفىالغرضيمناالئهيلزالالسىال
هـءااألفئصبناالسائلورده1ماعلىعكنمشالوالفايلزمالالسوالذا

الالسئيخقلبن1الىذالمثذيفىفيمحكسغفهألاآلخرلقالاألحرلورفعنا
منمقذمايمونن1ينبنيالوصهوهذاهـدوداهـانقلبكانمتىالالسن

قيلاالخقيقمنبحيدالاخزناهإثماييميرادترتيبلى1النظرجية

علىفعألاصدثالثهالاليهاألحلإلشاديرنفحقميلالفاعليرتفحيماذا

تقولإليجابفييرتفحالننيممافييرتغانهذلكعلىيدكذيااغةالمح
الذهابالقيامعنهنفيتقدنكنثفترفحهعرويذهبوازيدآقاما

فلىقيلفانذلكإشباهعرووذهبزيدقامنحولهاوجبتهكالو
منءالمجزمترلةكرلءلالفاالنقميلالفحلولالفاعلتقديممجرزال

51يسكئون13دها1اوجهسبعةمنذلكعلىالدليلوهوالفحلالكلة
ازبعينكا5ذتاوإذتعالىالثهقالالفاعلكيربهلىاثصاذاعلألةالم
مقمجذفألندةدافيكالةلمازمحركاتاربمافىيتىالىئألآيتة

مترلةالفاعلكيريؤلى1لمفلىوعاجطوعلمطلمجلطنحولمحأجفءثى31طة
ئسكنالحولك1انأضيرتريسكنىاالمهواأللماالنعلغمنحرف

402يفووإذمالىباللهقالحالننثةفيالنهبهلثص1أذاالفحلالملمه

ؤلمكزورااورشوئةآلتةوءرناعاقرفىقفوصفيفيذينآنآفقونآث
ذآوءوإذتحالىقولهبخألفلنفطنثةفياذاكانالفعلاليمممكقي

الخعسةفيونالجعالاخألمالثانيالوصهنفصالنئةفيليسالنهموس
جعلىا13فلوالصبفىاكلمجزمعألمةاوصذللرفحءلألمةالمثلة
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ونفعلونناديأحلوتفعألنيفعألنفياإليآءوالواواياللفأخماالفمائرا

بحإلعرابلماجعلواألدضالةالخمنهـفيئلةأمرأةيالنهـتفحل
يؤتثالالفعلحلبالالتآءفالمحقماهندقامتقالاالثالثالو

لماألوالفعلمنجنىجمترلةلءالفايجحلىاافلولألحمالتانيتأثما

كنيئكنمتالىالنسبقيقالواصمألرابماوصهوايهأيثاالتإلمحماقجاز
المشاعرقمال

جنوطلمريهنت1خصالوشزعاجناتوأتكنفشافا

ثباضها1زأللماطوالكالةخفيحرفمترلةيتثرلاولوالتافآتبتما
بمترلةلمحعلوطاوفاعلفعلمنمركبةواحىفقالىاإالخامسوالوصه

اسقماماالسادسالوجهبتدعلىبالرفعموضعهعلىحكمدا13
يترلأفللمجيلالالمفرداتاثيايمونءإللغافاثغوهاقائمظننتزيد
13السابموالوجهلغآءجازأللماوواصدةبمترلةكالةالفاعلمحالنعل
جمألمياتعالىاللهقالقفقفلمعبئ1االنثايةالتووقفالىالقالو
إالمرادالندوإآلثكالخهـطابوإنكانفئكحيلىلمنمءكلجقن
مترلةياللعميتئرلألولألسمائمااألفعاليستيةوالتظاقأألق

لااألالثوصهجكثبثإذاباكلتجارهتثنيتهصازتلماواألالفعلبعض

قولانزغاقيلفمانليهءتفديمهيجزاصاألحلمقالمجززلةلشقي
زيدقولنايينفصلوالالفحلدونءباالبتدامرفوعفامزيدالفائل
لانلءاالةشرطمقائهإصدهالوجهينقيلزيدهـبوضضرب

علىممدتقديمفلوكانزيدقامقواكفووجودهمحمقامهكيرهيقوم
ولمأمهغانطلقوعرواخوهقامزيدقولكالشالتاخيرهبئلةلال

لواثهالتانيهالوءباالبتداإلألحلةيرتفحاعلىدلنذللصاز
ن1ينبنيفكانلاألالفيضلفالانالوجبزعتماعلمرنع

الزيدوتوقامالزيدانقمامتفولاقمامكثالزيدونقامالزيدانيفال
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باالبتدآيرخاعلىدكقاموانالزيدقاماالزيدأناألليةافاأ

وظهرضيرقامزيدنحوءدالوإضيرستتر1فلمصلفماناألحلدون
النقيلثاقاهالزيدوننحواضةابرسروقاماالزيداننحاألثنين

ما1قذمتفإذاآلوجمااثنبنيخاومنوقددالفمامنيخلاللةحل101

الفإألمعامأساإليرهإظهارضكط1معهايحتيقامزيدنحوالفحلعلىمفردا
قامااشيداتانحهسالزحلعلىمثنىيما1قذعخافاذادفماعلمنلو

قدالثهالمجححالتثنيةكيرإظهاروجبقامىاالزيدوننحروطمجماو

الثنينالةحلن1يعلموأاشباسكيرهايوقعيظهرفلوذلكمنيخاو
اكاتعالثه1ءشان1تصسبفاأللمهجماعةاو

رمحمثالمحاديلباب1

المأحولباب

ققيلفانفعليهاورىتلعم1كلبلقلمفعول1ماقائلقالان
انافىؤاءهبؤتذلكفييزنالخواختلفصقجلألحولنيالعامل

51اكحلفيهلالعاهـن1البعضموذهبفغطاألحلالمأمحعولفيالعامل

النوذللجليسالقولاذوالفىلسجالصواآلولمعال5الفا
حواالصللبركلفييااشفإذاخولكذلنثاالثكالم1لالفا

ثبتاذايآلخرمنأولىصاحبهفيدثااعمصلفإلسبعيلالاناللم
جميهتاثيرالمافإضافةألعطلفيتاثيرلهالفعلانعلأجمعناهذا

موهوفقطالنعلهوالعاملإنفدزعلىلهتاثيرالتاثيرلهمااىأالعيل

نملويرهبيتعذىمافافانفسهذمتوفحلبغيرهمثعذفعلضرإجنعلى

المجزوحرففالحبؤ11وجمااشجآثلثةىوتحدثالألزمخلإا

كهوخزالمتاعخرجنحوفواكضبهـجتهأزيدخرجنحوزةفال
إفرحفزيىفىحوكذلكةوخرجتزيدخرجنحوالمجزوحرف
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اضربثلثةفحلىسهبنهالمتعذيئاذلكاشبهومايهوفرجتوفزحتة

بشراممروىأكربمعرازيدضرللىكقولكامفعولالىبتعذىضرب
زيدظننتدرثازيدااعطيمفعفعوفيكفولكفى1يتعذىوضرب

خيرعمرازيدااللة13مفعولينكفولكثلثةلى1يتعذىوضرليائما
ألتضعيغبرألالزةمنقولالضربوهذأكريمابشر1عمرااللهؤصأالناصى5

طمناصرلالناأصلىالفئصارعلىجموزالهفعولين1فىعذىيتطا

تنقلاخهاالمجزكاوحرفهـوالخضصزةالكبإثتيالمعذيةالمتلثةشحتآء
الفعلىعلىدخلتأذاللثجذالتعذيلى1اللزوممنالألفىملالف

يتعذكطصارإحدمفعولافىعذىيتوءانكانمفعوالتزلجفإتماالمتعذي
حفروفيعيرازيداآضربتعرازيدضربفيولكءمفعوليهتإفى01

مفعولينالىذيامتوإنكانذلكشبه1ومابئر1زيداأحفرتبئر1زيد
شتآإنتصبفاعرفهماقذعناهووونحوهمأحولبنثالتةافىمتعذياصار
تحاالله

محشرالثافالباب

ناعلهبممءامابا

بذكرالمأحموليمونقدالعنايةالنقيلالفاعليس11قائلقالان
لإليجازتكونوقدبالفاعللمجفليمونقدلبذكرالفايمونكا

قيلمرفوفاعلهعبامافلمكانقيلقانذاككيرلىرختم
يهكاااألعلباشنادفارتفحمقامهلمفعولآفمامى11الفاولصذفلالخمم

آخر13يقامانوجبإلفاعلذفءذا1فلمقيلفانالفاوليرتفحكان
صرءشيثالىالغحليبتىئألفاعلمنلهبئالالمفعلالنأقيلمقاهه

يكونآخرمفامه13يقامانوجمبهاهناالفاعلذف3ثاعنهثءذ
الفاعلىمقامالمأعوليقاميهفقيلفانلمغعول1وهوعنهصديثاالفعل



أننى1أذفإئهعالستفيكريبكيرذاقيلالمحىفيضدءوهر

جمفعولوهولموت1بنهدسهيحدثولمءفازيدويرزيدعاتالت

المعنىفيصةحوالوإنكانالفاعلمقامهاهناالمفعوليقامن1جازالمعبئ

اذأكاتاألحللث1الفاعلمقامماقهاهناالمفعرلن1علىيدكذيا
15رعزيدضربفيالبثةكقواكعولمايتعذالىدمفعولالميشحعذكط

كولينءالىيحعذىبشروانكانفىاكرمحمروضرببشرابمررمأ
عروظننتدرهازيدأأعطيتفيإحدكقولكمفعولالىيتعذكطصار

لزوالجازعمراقائمطنقلتلوقاكالعيروظنادرزيداعلىقائما
النوذلكمجزأزيدابوك1ظناياكزيداظننتفيقلتولوالبس
01اقمفلىمظنونةنةمعلوزيدانإيرذناباكزيداظننتقرلك
مظنونايدوفىمعلومةآليالةفصارتالمعغالنحكنسالفاعلمقامب
فيكوقزيالدرأعلىدرثازيداعلىتفولوكذلكيجوزالوذلك

زيدأمظاعغألمازيدااعطيتفيظتفلىلتباسلعدمجائزا

مفاضالماقيمفلوذيآلهويمونانيماألدأاللثكليجزلم
5علالةإنكانكذلكممتنيعابذاكانفللماخوذ1منيآلضذلميلملاأل

زيدادتهأأعامجممايهقولكمأحوليكطاقيتعذىصارمأحولينثلتةالىينعذكط
الولىسكاناألفاعلمقامؤلالمأحوللفيامالناسخيرعرا

االمرإذاكانلءااألمقاماقيماهنماالمفعولانصلىفدلطالمعنىفيفاعل
وحرفالخضصباللزةنفلهيقتضيبهحولإلمةالفحلفبتأشهذاعلى

مجهاطيتعذصاردمؤحولألىيتعذىاذكانالفعلأنترىلمجز1

ثلخةالىبمالطيتعذصارمزحوثيتالىيتعذىكان1أذمأعولينكا1

ىالنقلفاعألالمفعوليجحلبهلمحفعولإلفعلبنتأاللثهـذلكمنعولين

هذافألثبتاذاوالمفعلءالفايجعلابرشوحرفوالتضحيفلمحمزت

بجنيانهمفوالوينقحاطلمجز1وحرفدالثضعيفبالميئةبنقلهتزيدانذإ



النفميلإلمأحولاذاظفيلفعلتغييروجبفلمقيلفاقمفعوالفعول
لهوالفاسهليعلمأالمأحليغيرأفلولءألفاهويمونأنيمالمفعول
نحوضربالتانيأكسرؤلقافلمقيلفانمقامهاوقائمبالمحفيفة
ألمحذوفعلداللةليكونولىضى1انثيايلفذلكاشبهومازيد

ألالخمالثافياوإئياكسرعلألماتهمناذاكاتألغاسلىويائدت5
يشركهيالبناعلىعحوكىهتانارادوذفجموزيالاتذىالغاسلىصذكا

لكالقلوكوه3الألثانياهـفكمصالصيغةهنمالىفبنوأئنيةمنثىفيه
سمبهتىه1ولووصردنقروزنعلىالكانقىولورجهلطنئبزنعلى

افلمكسرقيلفانبهزكوهأكسراليبقفلموقفلقثبوزنولكان
انيقتفيىالمقياحماقحيلكانكاجمحىهواوبيحلنحوالمضلولى011

الكسرةاستتقلىاأصغأل4ثانيكسرؤله1ضمفيغاخريالمعتلطمجر
ماإبمسارإمحوثمايآالىاوفانقلبتالغافاقفنقلهاالصأةهـفعلى

وموزأنوموقاتدموطصاوإعلوميزانوميقاتميعادفيقلبوهاقباثاكا

اعلىقبابااليمسارمافثبهتتالياوإفاالوزنوالوقتالوعلىمن1ال

الضهوالخوهذافيصلأنعلىتنبجهاالفمالىيشيرمنالعربمق51
قبلهامامالنظوالوويمزينقلهاوالالكسرةيحذفمنايضاهـبالمن

المشاعرقالقبلهاكاماآاانفلسكوثماوايدالمبوئة
فاشؤيحتبوعشباباليتشيئاليترنفحوهلطتلي

موسرنحوفيقلبوهاماقبلهاكاإنفماماسكوخهاإيتذافقلببجحفىار1
قعتلرأاثهوأليقينهـايىقاالصوميقنميسرلءالووموؤق03

لقيلانهاهافكذلكاوقلبوهاقبلهاماضوماسعابهةءإا

القولعلىذلكاليجوزقيلبهلمحنعولالألزآحلالةيبنيانيحوز

الألزماألحلبنيتاواذألطميميجوزوليسامبعضزعموفدجا
وذلكشفى1كدلىمسفكيرالفعلفيجقىلألفاتحذفكنتبهعولال



اا1

لمجاز1اوالمصعدرأومماناظرفإوالزبانظرف4برلاثعهفإنلط

بمرةفىتقعالالصهاالمحاليتبنيهمجوزانوليهعتبنيهاناازلمجروروإ

إلمحالمعرفةتقحافكانتإظهارهاكالفاعللجازالفاعلمقامأقيمتفلو

عرريحرجكلالفامقامالظسفقيم1ذا1نمقيلفانبمرةااليمونال
همعنىجمقالثهقيلذلكاشبهوماوعرومفعوالكزيدومجعلالظرفي

نيتقعالفالفاعللمجز1حرفشتفحبالفعللعفقتهينقلأفلىالمجزحرف
لمجز1حرفيتغحقالفالمصدرقيلفالتمقامهقاممافكذلكالمجزحرف

اثهافىبعفمفذهبذلكفيالخويوناختلغصقيلالأوئنقلثل
ينقلابالىخروناوذهباسطةالفعلوبينسنهليسالئهالينقل

الفاعلمىلةالتذاألعلن1اصد1وجهينمنذلكصلىاستدلو1

مهوعدىوجودهفصاربصيغتهداألعليهالغعللكانيذكرالوإلمصدر
بمترلةعلمجانينبنيمقامهيقوممافكذلكمنهذلهالالفاعلسى
يذكرضاالمصدران1التانيوالوجهعنهأفعلباغنىيستالذيافحولا

اليجوزجسرتسرتقولكسيرابمترلةسرتقولكن1ترىتاكيداللفحل

51يمترلتهماكانمفامهيقومت1وزيجالفكذلكالفاعلمقامالغعليقومإن
وظرفالزماتظرفاجتهحفإنفيلفانلمصدر1نقلوجبافابئ

نت1يلفعلألممقاآيقامفاحفاإلمجرورالمجازرإلمحلىالمكان
ألحسناألبصموزمحمالفاعلآمقاتمت1كتمضت11خؤفجهاكفها

الفاعلمؤامتقملمالمجزحرفيمنألوالئهالفاعلآالمجرورمقالمتقيمان
متحالىالثهءشاإنتصبفاعرفهغيره

عشرثإضالهاالباب

حماوثمنباب

ءالخويؤناختلفقهـيلفعالناوايممانوبشنعمهلقائلقالان



ع

إستدلقايتصزفانالماضميانفعألنكاطا1إلىالبصريؤنفذهبكذ

صذعلىابيتثصلالضييرن1ؤلالوجهإوجهثلثةمررذلكعلى

وقاموقاماقالرارجاالكاوشرجليننعماقمالوافإكاباالفعالاتصاله

ئيالعربمنصد1ايقلبملمأقياالساكنةثانيثتآن1الثانيالوصه
لمجارية1ضستلمرأة1تنحوباالفعاللهمماكانجتئضألوقف5

لماحمين1ولوكاناالماضيةالفحالكااألخعلىمبأمأنااخايالثمهالو
علىضدلقااسمانثماطا1افىونالكوفيذهمبعأ4كيرمنخااعلىبنيا
دنجولاناااشعلىالمدليلقالوأمالفىلألوصه4اوخسةمنذلك
الشاعرقالالسئمانفيالمجزوخرفعليهياالمجزحرف

مممرماالمالعدماوهؤتةاتخاريؤلفامبنتآا
ففالمولودتكلمولودة1نملفبمولودةبثقىاثهالعرببعضعنوحيم

الرببعضعنوحيمسرقةو1شهاءبمارتهاالمولودةبنعمماثماإلته
المجزوحرفالمجزحرفطاعليظفاالعيرسءةالسيرعلىنمقمالا

نمياتقولالحربن1التانيالوء4اسماناألعاعلىفدكبااللئمانقي

خصائصمنالندالنسمان1اكهاعلىيدكنمفندآؤالنصيرونعمالمولى51
يحسنالاثهبفعلينليسااشطاعلىالدليلقالما13الثالتالوجهسما

الرصلنعمتفولن1يحسنالاثهترىلالفعالاكسائربزمانان1اقتر
ااكأعلىدكاجألالزجمانقترات1مجسناففادالالرسثوالتامس
يتصزفانأمافعلينولوكانايتمهشفانالااالرأبمىالوجهبفعلينلشما

ليسماااكاعلىدؤيتصزفاافثافعالخصائصمىحزفاكالنم

زيدالرصلنعيمقالواتحالعربجاكنقداثهالخامسفىالوجهإألعلين
اليهبناذماةولفدكفعيلوزنسكلىءثيالفعالامظةفييسو

قيقا1فغاسدوناصكوفيابهستدك1ماافاينالبصرمذهبوهو

اثياالمجزحرفالنفماسدهذافقلناعليلمجز1حرفلدخوللعمان1ألكال1



ع

حمزأحروفالنأاسمانااألعليدؤفألألمحكايةهـتآهـاعلىعليأد

كقولهالمحقيقةفيفعلىهوماعلىلمحكاية1تقديركلىلتدقد

يقالرزأنوالماضلآفناانضألفوالطبنامليلمااللة
تقديرالمحكايةهاهناولوالفكذلكليهءلمجؤ1حرفدخولالمهوثها1

هقيإ4دالتقديرجمبمدءشونعملىسالمجزلىفدخولمجسنا

وكذلكألمجار3فيهمقولبجارتالمبيتهؤلفيالمجاربنعمامسثأ
بمولودةجامادثهوالمولوالةبضبمااللهالمحرببعضفولفيالتفدير

يرالنماآلخرقولفيالتقديروكذلثالمولودةنمفيههافيقال
الشاعرقرلفيالتقديروءذللإلحيرئسؤيهمقولالعيزخممى

01اثممصاحبهنامفيههامقولبليلىليلىماواللهجهصابنامليلىماإدثه
آكعلألوتعالىجمايهمقامهحصفولهفةالأقامو1وفالموصذفو

لمجار1نمفيهبمفولاستأقيهالتقديرفصارسابغاتدروعاايبغالض1س
يلىوماالعيرسةفيهمقولعلالسير3ولمولودة1نمفيهايمفولوما

جهاالمحيئىأفاوففيهعقولثماأياكةالصصذفياثمصاحبهنامكافيمقول
51اكثروأشعارالعربوكألمتعالىاللهكتابفيجهاالقولوصذفموقعها
إنكاتولكنلفظافعالهنعلىالمجزحرفلفدةكمامجانمن

جؤيخرهاعلىداخلاثهاللغظفيفعالهعلىظدأابرشهـف

نحوياتقولالحربان4قوفاالحمثةعلىدليلفيهالتقديرفأليمون
لداودالمقصفنقوليماىخصائمنافدآالضصإسونمالمولى

03مقواهأانتالخحيرونمالمولمطاللهيافيههـوالتقدبهامللخذوف
تاصإصخاضافنفولاصزفرزوالكالبالزماناقؤانمجسنالاثه

لغايةضوعة4النحزفأكوسلباكالجوإلمستفبلالمافيالزمانافتران

ءلىمفصورةأشمانالىساداللخنجحلالذثملغابةموضوعهسوإثالمدح

يماكمانالمثالمذمبالمدوحفيموجودهوبماثموتذتمدحثيا1البئيالن



قالمااحغألنربعنءجاقداثهمقوأثاالمستقجلفيبماسيكونوالزال
توفنوصدهقطرببهاتفزدشاذةايةرطفنقولزيدألرجلحيم
فيصلالنالكسرةاعإشبعنئشاتإأالألطفيههامحةفليى
يروهتاكالتذآتفنمثألمكسرةأشبعتكسرالحينالنونغخمصنغم

حرفمهوثانالفعاليلىمنلىفوزنعلطفمافكماكمان3فيعأل5
نخذصلهكقولئه1علىاستعمالههااحلىوجه1اربعةففيهالمحلقحروفمن

والثالثلمخكوقدنخذيغاكفولكعينهإممكانالتايخاكوقد

ابصكانفائهوالرأبمكسرخكوقدمحذاكسركآولكفيعيةفائهإتباع
أربمفيها3فكذلكمحكوقدنخذمحوقراكاألتآالىلنآلكسرخهاعينه

إلعينمحكونالنونونعثمإلصلوهوكسرالعينالنونغغلغاث01

آهبالينحيمامماالعاللبنثسكونبمسرالخونونئمالعينالوقبمسرنمو
الشاعرالكسرةكاقالإشباعيتآخنافيهنشأتفائما

شيمافىأطاطفيهثيجملعلىلفقةلمجاحين1آكأثط
آلخروقال

البافىنكالشأجمتبحيضالىدليال51
يآلخروفمال

زيا3بتيلحرنبماالقمتآتئمىألبيأديئألم
فألالخأليدةالمسائلفيمستفوقدببهرناهمجمىانمنكثروهذا

ميلبخسىايموبئسنعمفاعليموقأنوجبفلمقيلفالبهاهنانعيد
ضنالحاثمللذثمسونالعاثملمحدحوضحتلمثانماناصدهالوبهتم

4ليدجنسلم1يموتانبواثياالثايخاوالوجهالعاثمباللفظاألكالءفا
قيلفاانالمجشذلكجالذنملمحدحقوالمذموملمدوح1نأ1ءل
الذكرلفيمحافيضارازاثماقعيلالذكرقبلعافيالضارزطؤلم

يفسرحتىيعودشيافيالىبعلمالالثهالنكرةالذكريشبهقبلالمضرالنأ



ع

زافاعليالمضيرضارعففاامحقحهمعرفهعافاعلكونالىوانم
دلخغيفطلباذلكفحااثماقيلذلكفحلوفلملمجلفانهرفييماإلظ

ففقيلمصفيختصاريإليحازيتوخونااهـ3فىياليجازال
يمودطاضاالتغسيرالنقيلالتفسميرشريطةرويإلظالخفيفصل

هقيلفانالصرفةمنخف1والنكرةزيدرجألنعمنحومنصربةبنكرة
جزيدرفحفلمقيلفانالتيييزوويلقالنكزةنتصبت1ماذاؤحلى
باالبثدامرفويموناندهاأوجيانفيهقميلزيدالرجلنمقو
لالرنعمزيدفيهنمبتدأوالتفدير1علىمقذمهوافيهوألرجلونعم
بهمررتلمسكين1فيهالتفديرلمسكين1بهمررتعليهكقونفذمانه
01أاالرحلالألقحيلالمبتدأالىلخبر1منهاهناالحائدفائنقيلفان

يحودإذياالعائدبمترلةفصارخعهدإظزيدالمجشسكانفيشاثعاكان
الشاعرهذاكقولفصارمنهيهإ

المواكبفصعر1في1سيرثللديحمالقتالاقتالفاثا
القولهالنايدءفيهىولشخبرهلديممالقتالوقرلهمبتدأالمقتالفإدث

51فصارذكالفتالجميععلىفاشتملالمجنستننيالالنثمطننييديممالقت
الشامحرولوكذلكيهاالعائدجمترلة

اهـصريهىشديداأجمازانولالصدورلجعفردورافأئا

لألأقيلحذوفكاثهمبتدأخبرالثهمرفوطزيديمونن1الثانيإلوجه

جمخدأكثيراوصذفزيدهوايزيدقيلوحالملىهذامنتحيلىالرجلمن
متعالىاللهءشااقتصبفماعرفهفيكألمم

ثرتإلراعالبياب
ححذاباب

إثهألذابححذافيإلصلقيلححذافيلالصمماقائلاناقال



ع

ااشريهإلىاجتماعاستتفلىاإصىجنمنهـبهانمضحرفاتإجتمحلمأ

ذامعوجمأحممثفصارالثانيفيثآدكوهيالؤلرفإلىحركهفيذكا
قيلفمانالقلبكاوحللىاوتقريبالمدحومعناهادةوفيأةكالةفصار

ارالوبهينقيللوففعلىدونفعلعلىبعملانقطمظم
قحلهفيماءكاءمااوفحيللفصوزنبحبمنهالفاعل13اتأ5

أشبهومالطيففهوواطفظريفؤثووظرفشريففهوشرفنحوف

اجماشامندمق1فىنهانههـبالبحضعنحيمقداالتايىالوجهذلك

انعلىفدكلتمفتحينهـلةمبهاوحمثألشامحرقمالبهماءلمحا1الى

بمترلةجعلهااغايلقاصلىةجمترلةكالةاجعلىفلمقيلفمانفعللمهاص
ولقفمانفيكالحمممعادبهماجرتعللمحغيفطلباإصدةاكالة
المفردالنيلؤوالجيوعإلمثنئؤنثالمدرنلمذكر1المفردمحكبىه

منهاثلىوجاهعلفرعإلمجعحكاثمافىالتثنيةانيثالالصلهولمذكر1
مررولى1خغثهواتذييالصلمغئىكيبهايركيبكانارادو1ففا

إلمجبمالتتنيةفيحثذاكانتفلمقيلفانثقلإذياالفرعمعتركيبه
وحمذاالزيدانحثذانحواثياكانمثكذلكقيلداعظعلىفىالتانيت51

تتغيرالالمتمالألل1مجرىفيكطالممجرتلماالخهندوحثذاالزيدون
لهححذاعلىالغالبفاقيلفانوإصدةوطريقةداءوإسنناتلزمبل

إبالخاانالىاكثرفذهبذلكفيالخويوناخنلفقيلاواألحل

يآلحمىمعاصدثاكبففااألحكمناقرىالسماللنوذلكةسميءليها
الغعلىويأذاضعفادونهويالسماتذيلألقوىالنمغليبكان03

اشؤللمجز1النوذلكالفعلحةسطيهابالةن1الىبعضموذهب

اكأألىآخرونوذهبؤليلمجزإلقىةالن6خإلفاعليهـصافغثبلف

هىثاسمماكمالفمنةمرفيجملةابلافعلولاجمدصكإلاليغلبال
نحبحلرفةالميزلمع1فبماذقيلفانهـاآلعلىارءايغابفأللفا



ع

وزيدمبتدأحبذايجحلأنؤلالوصههألخمسةقيلزيدحبذا

رتجعلبفعلهالفاعلرتفاع1سمثمرفزطذاتجحلانالتانيدالوصهخر
ألمحذوفكأةمجتدأخبرزيداتجعلانالثالثالوجهمنهبدالزيدا

مبتدأوحئذأزيداتجعلن1الرابمالوصهزيدهوايزيدقيلهومنقبل
هومىفاعلالنهبحمثزيدفيرخزاظذاتجعلأنالخامىفىالوجهخبره

تتضبانيالووبالنكرةتنخمنبماذافعلىقيلفانالوجوأإضحف

وحثذرطألزيدذاقلضاذاانهثترىلالتمييزسلىلمبالنكرة

راكبومنلرمنقلتكأثكمنتقديرفيهاتمجرأكجاعرو

الشاعرقالكا

01كانامنالرثاتساكنوحثذاجبلمنناالرفيلجاياص

رزيدحئذانحرمشخقكيرلعمانكاناةالىنالخربعضهبفلف
راكباكانعمروانحوصفيمشتفاانكوإنالتعييزعلىمخصوباكان

تعالىاللهءشاانتصبفاعرفهالمحالوومحوبا

رعثالخامسالباب

االئجفباب

كيرهادونزيدااحسنماخوخبالتفيمازيدثاقائلقمالطن1

النفسثعظم1اكانمبأل16كانذ1ءالمثصاماليةظفيماالنقيل
قيلفانغيرهامنأولىاكتبفيزياإلخهـممااكانتفإلاموراكتيرة4االح

آكراعسيجويهفذهبذلكفيالخريوتاختلفقيلمعناهاقما

خبرهإحسنءباالبتدارفجموضعفيوهوشيئبمعبئاخهاالىالبصرئين
اثهاألىاليصرثينمنالخوتلجنبعضوذهبزيدااحسىثيئتقديره

ءذوفوخبرهصلتهإحنباالبتدآرفحموضعصوهوائذيحفى
الناولىإلكثرونسيمويهايهذهبومافيزيداحمسن1أثذيوتفديره



ء

خراقولونقديرضيمء1لياليفتقربنغسههستقلقيعلىمألع

تقديرعنمستغنيابنفسهآروستقألالاذأكانثيئتفدير1فىيغتقر

قيلالحمادفحلىحسن1هلفيلفانتقديرلى1يفتقرصثااولىكان
استدلىاماضفعلاثهالىهـيونالبصبفذذلكفيالخوبوناختلف

وصلذا1اثهفعلأنهعلىالدليلقمالوأأحمغلأوجهثاضةمنذللصعلى5
وطذلكاشبهوماقيماحمانحوبهالموقايةنونفالثيرأبيآ

أثكاترىالكسرمنلتقيهاصثةالفحلفيفي1باثماالنونا

أوصاحبنيمنينحوكفيقلتولوكذشبه1وماإعطانياكرمنيتقول

أقالاكاالثافيالوصهفعلاثهعلىدكعليهالنوناطدضاتفاثامجز
أسمااذاكاقإفعلوالنكزاتالمحارفبينممأتهفعلاصيهلىالدليل01

بهثرسثامنكاكيرهذانحرييزالشعلىاصثةالنكرأتمبائياينم

ماضفعلأتهعلدكالمعارفهاهنانصبفاثاذاكاشبهوماسكالكص

أفلىيآلخرمفتوحاثهماضفعلاثهعلىألدليلقالوماالثالثفىالوصه
يمونانيجباسعمالكاننلوءأذوحهالفخءللبنائهفعأللماكانبمن

سلىدلثمفتوحايمونانوجبفائاباالجماعقببةلماخبرالوقوعهمرفوعا51
ثلتةمنذلئهولاإستدلاسماثهالىناالكوفيوذهبماضفعلأثه

ولوكانيتصزفالاثه13اثهووالدليلاقمال13الؤلالوجهاوصه
لمففاإلفعالخصائصمنالصزفالألمتصزفايمونانلوجبفعال

الثانيأهأدوباالسعمالمجقن1جبؤبفعلليساثهوودلطخصزفث

ضحائصمنإلتصغيرالئصيمضلهباثهاسماعلىلدليلاقمالىى0313

الشاعرفالىيالسئما
إلمجرالضالهافىلحآجمنمقلناكزالناشالنخاياما
ابمهومامهاؤمانحواثهاسمافعلىالدليلقالىااصغالثالثالوء

انلوجبفعلاولومنكإبئشكاقؤذانحويخايالصمكا



المافالانلجيحعزضهذاالتيء1ااباعمقييخااباعأقامنحؤاكالقحاليحتل
يم1ائه1علىدكىالخصغيرودألمجممرردضلهمحامحومبئكاالسلىضلي

اتافغاسدامحوفيرناخدك1ماأثانسالبصهـيهأذهب4افىا

فحألنولشعىن1علىأبمحناأرإلفيهفالحمةاليتصزفانهكوالم
هنلوجباتنحعليتصزفأتعاهاهناكذلكيتمحزفانالهذاومح
التختلفعىيخةلهجحلهعييدكحرفابايصوكولال13ااصدى

الوجهإصلهفيلشمعنىقمفحوإثهارأدوائذيالمحقولداللةلتكون

دتعثبستقجالطولمحاليصعضارعاكجلالنأيتصزفلماثماالثاني
طالتعفوالبمونضىاوكانانيللمحا1فيموجودهوممايمونثط1

01خةمبافىفمريزهن1أتمبالكرولمحاليممالمضارعقاأكانيفحلم
اكصغيريدخلهاثهقووامانهاتجثاليقحاثذيسحتقبالتحتمل
أنؤلألوجهاوصهثلتةمنعنهالمجىابقلناسألخصائصمنرهو

مذاالنالفعلنصغيراللمصدر1تصغيربهالمرادلفيئهاهاالتمصغير

حدربذكرااليويهذفىفالخصمنمنحءشالفعلاوضزفمنمنحالغحل
451ويدمفامهيقومالفعلهبتصخيرهالمصدرصخرتصغيراراد1قاثا
اثماحغيرآاانالثانيالوصهلألحلالدرالمحقيقةفيفالتصخيرعليه

بهضفدخلهالمئمااشبهصدةوأطريقةألزملالالمخبليخاتحسن

اناصلهكاتءبذلكيخرجالوصهمنالثيءاشبه1اذالتنياحكاحها

الفعلااسدنكونهلكفييخرجفلمالمعيلفيالفعلعلىمححولالفاعلالم
مالوصههاهنافكذلكفعألعنكهـونهيخرجوايألمحرابكموومحيول
المبالغةللتأفحيلالذيافعلبابعلىحمألالتصغيردخلهإثمااثهإلثالث

بلخلمنألزيداحسن1ماتقولالابهثطترذلكفياللفظينالشتراك
المحسنثأفضلىلمنكانالقوماحسنزيدتقولالألمحسنكايةظ

خمقالنكتقولكزالناكااميلحمايا4قوإفيصازالمتصغيربينىعاالمشابهةفله



اثممايالمشابهةأعتبارطعلىيدلفىاثذىذبكشبه1وماالغزالنم

خيماطايازافعلهماقوعلىالقومأفعلوهومنئهفعل1حمال

الفومرأمحورهـالمنكمحور1هذايقولوفلمفيهأمتخمافيالكالصخحفيه
قالوعوراكاالتومواعمنكورااتجهووقالورهأمايقولىااثمال

يقولافيؤكدوإكاخامنكحسن1هوىيقولموكذلكعورهاتجما5
حمألحغيرالدخلهثةلمشا1طابينالفاأكانتحسنازيدااحسنما

قاليميميمبعيهماائهقواوإلمبالغةلللتففباثذيفحل1كاكأ

اذياافعلبةءللمهفىوذلكالتصغيرلحمميثمنلحيالمجع
ينتمنسماشبهففاهـإصدةطريقةلزمالءسماشبه1والاضلةل

الوجهيهتهذينكا3يالوشجههسمغءصايصغانوجبالوجطينا
وجطينمنالفعلأشبهينصرفالهاانافإلكءنكونهكذيخرجهال

منماشبهناألعلذاهاهنافكذلثطا1كونهعنيخرجهأ
فانأكثيرامنمسمتنكريخرتمحجمهن1علمافعألعنكونهاليخرحههينهـ

لمىالمجمكأقواستالمرأةاتككقومؤةجاثالمتصزفةيالفحال

ذا7ياالنآلثعلغاخموذتعافىلله1لظتحوذطجموالشاةتمىاستتا
افعلاألالماسكلىكونهيدؤالصانعلىدذراذيداأمءفيءلمألصألكر

حاانفكمابهدايحبهأقومنحوفعالمعكونه1ىالتةجبيخأبئبه
ءقاليخرجهافحلهمافييخالصفكذلكلمألفهعنكونهجهالفيبهلافي

قيلفمانالخألفثةلالمسافيمستوفاةلمسئلة1ندبهرناوقدفكونه

صدها1لوجهينقيلمخيرهدونالثألقإطمنمنقوالالمخبلففامكانم
الثكالربافيفى1ألثالتنقلنجازوربافيثألتمأنرإطىفعالن1

مىتخفلهالثكلمحنمايهأ1الىالربايئنؤليجزوالاصالىل1فماءتنقله
مثأالثأليئانالثانياوصهاأعلليسالخاليئالناعملكيرإلىلا

علىزإدماافازةالزيادةحتيل1كيرهمنفثافماأكماتيخره5ت



ادةبالؤياولى1الهـممزةفلمكانتقيلفمانالزباداةمجتملفلمثقيلفهوالتألتمأ
لفإىاالوإووكبإناأذإحروفالزيادةفيالصلالنقيل

فهمقاماقاهوهاائيااللفمنقريبةالثمالفمقامزةفاقامى1
اساكنآبابتدفىسابهةيمونالالجمهاءبتداشراليتلفالن
وقدهافالصحروفف11أالاولىفاهناأفإلزيادةتقديرفكانءال

قيلفانذلكاشحبهوماثاسودبيض1نحولخر1ذاكزيادتههاكتزت

صخولالصيتزيدافلأحسنماقوفيمييتصبفبهاذأ

ذكطقتالزماناكان1بعدارصخذياقةلمللألأسنأالناحسن

فحلخقيمثالؤلمقيلفانعليهحلالقوعمنصوباتزيدفصارزيدالى
اناالافعافيصلن1ادالوجهينلهـإلخلقانإليمنالتعبث

فعلنهالببئاحرفثلثةعلىزادومااحرفةثكمناكثرعلىحملتممض

اليماداتخصأفيثابتةلرثاكانتآءطانالثافيفىالوجهاتخب
وماالرجليداكافيأللألفعالعنىءالاقيأاعضائهمجرىرتتتبكى

والرجلاليدمنارجلهوالماأيداهمايقالإنمجوزالفكاذلكبهايث

51أيداهمابقولههـادكانفانأسودههـهأمايقالانيجوزالكفكذ
دالمر1إنكانوكذلكجاز1سضلةاهـقإرطهوماالنعيةبمعىايدمن

الالسوددمناسدهوماغالىالمنالبألدةةصمنآحمرهماوله
خماوالةنألى1ليسصتالشبهنفيجازوإتجازالسوإدقء

اشبهةوكالبزيدنأحىنحواتجفمرفيلفظايتحيلى1ؤلمقيلفمان
03الداجلنماقيلفانالمدحفيالمبالغةمنهـبلفذلئافعالاثيايلقى
إصدةصيخةءليموناذلكلعالدليليلامربفعلليسإبئسلى

بزيداحسنرجألناوييدةشنأحليارتقولحىاليحجفي
ويدبنحسن1ندانويابزيداحسنندهوبزيداحسنرصالويا

صيةعلىخثشوإإلمجماعةثخيندالى1معفيكونبزيداحسنهنداث



ه

التئنيةفييختلفانابنجثينلأمر1ولوكانيهالضجرالئهثاصدة

وفيأحسنيثث3أدأفر1وفىشوأحالمذكرجمحبزيدوفيشاأحفتفول
علىفاأكانائمثسالمجماعةثنينيرتيرمنآحثثشاجمح
مرضعفاقيلفانلخبر1ومعناهمرلفظلغظهالثعلىلهـأصدةخةصب

احسن4فاالنهالرفحموضعهقيلبزيدأحسنكوفيلمجرورألمجافى81

جؤالجرورلمجاز1جحلىفاجملمنلهبذالىالنعلفعللمالأكانالئه
ايلثنهمداتئيمافىؤليآوءلليماإفىوصتعالىألثهقالقاعلالرعموضح
النئل1زالبااهأفكذلكظ1رالتآاشيمهـلته1وعإآالئهكؤع

لفظالمنقلتمحسن1ذصارايزيدااحسنبزيدأحمسننيصل

لوجهينيكقعلالمآيدتبئفلمقيلفانعليهءالباوزيدتمر
لفظلينفرقاآءالدالمرفزلفظالمخمىفعللمفظليأكاناثهاصدها

التافىإلوجهالمخببهدير1الاثذجماالمرلفظوبينبختنالذيمر

تتعذىأثبتالنالبآأدضلمابزيدأثبتحسنباألماهعنىكانلألثه1
المحازأنأفىالخويينبعضذهبوقدالبآءأأدضفلذلكالمجزمجرف

يقذصالفاعلكماهوكيراالفعلفييقذرالئهالنصبموضحفيإلمجرور51

المجازوغالفاعلهوكيراعلاافيهاهناقذرإذازيداأحسنمافي
اكثرعليهائفقائذينصبموضحفيناجالمفحولمرضحفيإلمجرور

مستقألاذاكانالكألمالنهويالولىيالؤلطدكانهويالؤلكاالخر

احسىحئلثمافمارالىيفخقرمئااولىركانإظكيرمنبنفسه

ئحااحمسناللثاليستقيمرتقديريالضفيزيدااحسنمماعلىبزبدم
هنفيهبذوالخبرهأحسىمبتدأمماالنعليهمالخقذمفيهرا

مايوجمسبيتقذمهافاثهبدشاحسنبخألفبتدأاإلىيرجحجمر
تعالىاللهشتآانتصبفاعرفهبييكالالفرقفبانتقديرالضمير



5

رمحمثدساللباب1

دمىباب

المقاربةافعالكاماكالمطتقيلالكألممنعمىماقمائلقمالطان

شجياللتاذقرلوهوحرفاالسراجأبنعنيمحوقداليتصزف
وألنهرالفءتآبهيثصلثه1ذلكوووالدليللفأالصيمعليه
ففاتوآنغإلنعسنعئمفهلتعالىألتهقالهـعسووعسياعسيتنحوإخو

دؤوتمتوقامووقاماقتنحوالفعلصكلىتدضلائركاالفندظته

نحبالفعلتحرقناثتيألسابهةإلتانيثتآلخقهضاأوكذلكفعلاثه
فرقيلفانفحلأئهووفدزوقعدتقمامتتقولكماالمرأةعست

ثمبه1الطمحمعنىفيهلثاكاتالثهالمحرفاضبهالثهقيلاليضصزف
دتنعلفاذاقيلفاناشبههمافكذلكبتصزفالحرفلعللعل

بعاليمونااخبرهاأنمتلكاقلخبر1وتنصب3ترفعفسيل
اننجىهفيادظتفلمقيلفانيفومانزيدعىنحوالمسخقبللالفه
51الفوللتداذاوأنستقباللمقارنةتوضعسىالنقيل

ستقبماللمغارنةموضوعةعسىففاكائتلالسحتقبالأضلصتهالمصارع
أقستفجاللمقارنةوضحاثذيالفعلالزمولألستقبالالفعلتخلصإن
الحصبوصيإتماأنموضحأنظعالدليلفالفانيالستقبالاقب
ذلكسكلىيدلناثذيالقيامزيدقاربيقومانزيدعمىمعنىالنقيل
مانالغويرعسىيقال1تالقياسكانأةشساالغوثرمىعقو

أبزساالغربرعمىفقالمىاالمتروكصلألىرجعاخماأليبأس

ساساالغويرقاربقيلجأنةقاربمجرىاجروهاالكابدبىفنصبىه
ارأثبحضفيخبرهافياقصذفوفلمقيلفانبؤساوباسجمحوهو
داالنشبيهااالضطرأرألجلأشعاربعضفيمجذفوخهاائمالقب



ه

ةبينأفي4ذارالمقاريةانعالمنعسىألقالمقاربةكاافعالن5فانكاد

قوا4نحوخبرهامنأنصذففيعليهاالمجهانصاز

يبقىفرص5ورايكوت4فياجمتايذجماامىع
جؤبحسىنمثصولفكذلككادمعهااقذففيبمادئبفثعسىلث1وكما

نا1متأتيأحأنالبلىطولمنقدكادالشاعرقالمحهاإثباخها

ثةالمشاوجودعلىفدكعمىلىصحمألزفهاختيارانكانمحكاد

المقاربةفيوجأكعسىأنفذهمعكاديالخنيارواكانلقيفانكهـاب
تقرتبفيأبهاداالمقاربةعلىالداللةفياشتركاواتاقيل

زيدقلثكادلوانمثقرىالسخقبالفيأذهبوعمىالمحالهنالتيئ

نالقربشديداةعليمونأنتوجبالنأبهادجرشلممبعدطهيذ
يمنإنجائز1نلهـحمتهابرتانييدةاناللهعمىولوقلتالمحال

المحالمنالتىءتقريبفيابلخآتكادفاأكاالمحالمنربالةشدب

ستقباليخاأذهبمىعأكانتولستقباللماتتيأنمعهافء
نحوعىصلمتهامعأنموضحفماقيلفمانسعتفجاللمهاثتيبانمعهاأقى
مرفوطزيدفاعدكاكانباثهالرفحصلغامحاموضقيلزيدفيجأن

أنتحذفانمجوزفهكيلفانيئهـجانزيدنحوعسىفيفأعلبا
الفاعلشرطمنالنذلكمجوزالقيلرفحمونحعفيصلتهامحاذاكانت

األجعلتدزيديخرجعىقلتوإذالغظاومحبئمال1يمونمان1
عنيمونافمالخباروعنهخبرالفاعلالنأفاعالبموناللالنفاعأل

عمىلفازيديخرجعمىنحوفيزيدجمعلإنابلاألعلالكايالسم

البالمنولالنالمسألةصازتارنصبهوضحفييخرلدج
ماالثافىفسلامقاميقومقداثهرىالغاعلمبلخجمةأقىخحآء
قآمتوقدفعاجةجملةابحفقامابرهقامزيدانحرظننتبالملش
اسماقطيقحانوزفألالفاعلىإفاتلالتانيلمفعول1آمقا
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تحالىاللهءشااتبففاعرفهحاهكيابمعنىلغظ

رمحثالسابمالباب
اخهاألكانب

هبعضوذهبافحاللقبالىءلميمعناخهاإخءكانثيأقيقائلقالان
واوصدراعلىتدكالالخافعاالوليستحروف1أإالىإلمحوثن

سلىتدكالتولثاكاارهـصاعلىتدؤانينجنيلكانافعاالكانت

كثرينمذهبسوافعالاخيمفىاحروف1اتأعدلنلمصدر1
إفآافيتآءنخقهااخالؤلالوصهاوجهلجتةمنذلكلىالدليل

01ذللجهاثوماوقامماوقاماقتتقولوكانىاكاوكانانحوبهتهوو

نقولالمرأةكانحوكانتالساكنةإلتانيثتآلخةلمااضافياوالوجه
نحىننصزفإنهاالثالتالوجهباالفعالتختصالتآتوهنالمرآةقامت

ماعداسائوهاكذلكجمسىامسىنجيوإبمإممصيروصاريمونكان
تنهفيماانالمحالكاتننيومااشبحهـصتالعاكصزفيدضلهـاللماثمالبس

51وكبماانتحبمصتفاأزالمحصااهليلغةفيليسماجرىتيهـيوالذالمحالي1
صدرعلىتدكالااكأقراهوقيصزفالانوجبزفيئالحرف

المحقيفحالفييموناتياذاالمصدرقلناسكلىئمتافىافعالولوكانت
يدكدبهرناهفاالمحإرةافعاليبنئافىوالذاحقيقثةكيرالفعالوه

عملناففدكيرحقيافعالىاعلىيدألدبهرتموهوماافعال11على

03ءقعوضاافيوالزموهاالكسرذاجبرقداعلىالدليإلتبمقتف

دركانعنعوضاالخبربلزوماببروصلىاذأحدراصلىدالل

أثاقلوإخوإخهاتنقسكانمفحلىقيلفانالثابمتالموجودحكمفي
علىفتدؤناقصةيمون1افىلالوجهاوجهسةخغعلىفتنفمكان
بثثالعاالخبراويلزمهـقائمازيدنحوكاتالمحدثكنالمحزدالزمالن
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فعالمنلمحدثكغيرهاالزمانقدكئائةيموقخ1الثانيألوجه

لثه1قالووقحصدثبمعنىئيوزيدنحوكانخبر1لىوالتغتقرالمحقيذف
تعالىوقالووقحصدثايسرةشاطافنطرعسرةذووإألكانعافىت

عألطايضخةحمتأرانتعالىوفالصمئكمتراصحنتحألفىةيموتانيال
ي1صبماآلقفدفينكانجممثعالىكئفوقالقرأبالمرفحمنةقرافي5

حةالناؤهاهنايمونانمجوزوالالمحالعلىوصبئامنصوبثلىودو

لمجبوالصبثاإبد1فيكانكداللثكألذلكفيقلبخمعاص1الالنها

هوموجوفىمنيميمفيالمجبوإثياالصيحالفامضىافمنكانيرطيميخا
هذاوضلىوصدث9ونىهاهنا1احملىفدكالصيصالفيالمهدفي

الشاعرقالديفكمذكنتإناقر01

يأشهكلىاكبيومدذإذاكانناقتيشيباقبنذهثللبنيفدك
الخردقمالبومثصلىأي

ءئتتآالثدمهاليئفإلثحونيفادالشبماإذاكان
والمحديضأتالثكيرفيهالمجطالتالمئالثىالوجهالشتيماصدتاي

زيدالمحديثالثمأنايكانقائمزيدنحوكانخبرهاالمجيلةفتكون51
االمشامحرقال3قا
حأكنتباثذيقئةآخرشامتنفانالثاسشصتكان1إذ

يخرزاظيمإلنازالرابماوجهانغانصالناسالمحديثالشاقكاناي
الشاعرقالقائمزيدايقائمزيدكاننحوعاملة

براليؤموهالهكانلمستساكطبمرايمانجةشتر031
اآلخروقمال

أعاكرلناكات1يروندارقرمإذامررثفكئف
وكانتعالىالهقالصاربمعنىيموقآنلخامس1إلوصهجيرانكراماي
تحالىقولهمبعضحملهذاوعالاراجماقينخرآثنانءينأفررآثمن
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المشاعروقالصارايصسجمماآثعفديخاكانقنبملثمكيغط
صفر1ضابيوضمهاقدكانتلمحزل1قطاأنهاالمطجاقفرءبئيها

الناقصةفافاوتافةناقصهفىفتستحرماطأفابيوضألصافراخاصارتاي

لمايدطنىصارنحوفي1افىفخقروبلمحدث1عن1لجزداالمزماعلى4فتد

والهثإلمحدىالزمانولفتدلطالتافةرافاتاقصةأمتكا1ذ1مثلكات

كذلكتافةكانت1ذ1كانملثردافىزيدصارنحرخبرلى1تفتقر

وقومال1زومالشىظلوتامةناقصةخوإخماتستععل1سائر

شيفيتفيفعالهنعيبتفلملقفانناقصةتستعيلالفاخها
وجبشيئينتقتض1فثات1لمفرد1العنلمجل1عنالنهاعبارةيلق

01تشبيهماقمبللخبر1ونمحبت3رفعتنمقيلفانفيهاتعدهـأن
تشبيهاافيحبتوبالفاعللهتشبيهالعمفعتالمحفيفباالفحال

نويلقىطسما1عالأخبارهاتقديميجوزفهلقيلفانبالمغعرلله
مشجفةإسماوهابالمفحولمشبهةخبارها1لثاكانتالخهاجافىدإئمايرز

بهثهاماكاتفكذلكالفاعلكلييجورتقديمهفعولفىابالغا

51نييجوزذللثيلقنفسال1علجها1خبارهاتفديميجوزفلىلقيفا
مشيفاكانلالذنكصازاثمازيدقائماكاننحوماؤله1فييئلم

ضربممرأنحوكالمفعولعليهتقديمهحازحزففيهفىالعاملسلبالمف

خبارها1تقدينفسهاكايحوز1عليماللماخما1قفديمألمجزفلمقيلنمانزيد
أعلياماثجفةسالها1النكليهامماماخم1نفديميجزإئياقيلعليهها
متقديمروطبةمشهاماكانفكذلكالمنعللىستفديمهالمجوزاعلواأل

الفعلىعلىتقديمهمجوزىالمفعولبالمفعولهةممثحبالنهاعيماأخبارها

مااللثيلقعليهماؤله1مافيخبرأخزتقديمفلمقيلصثاكاة
لث1فكماثامآكايألستةالصدرلهالتيللننيم1مادعدامامااذلهفي

الننيفكذلكزيداقرإضربنحرلهفيمابعدمااليعيلمست



ه

الخوفينبعفىذهبوفزيدزالمافاثمانحوقياقبلهبعدمايعهلال

نىثافيوزالللننيماالنوذلكعليهالماز1خبرتقديممجوزثه11لمط
زلةكاناقافيدل1زماكولكصارإيجابامارالخعلىدبئذأ1الن
قاثماتقولانيجوزافكذطانريدكانقاظقولىتانيجوزكماقاتمانريد

النؤلكعليهاآداماخبرتقديمالعبمزأثهعلىاأجمعزيدل1زما5
قيلفانعليهاليتقذمحدراوحمولالمصدربمترلةالفعلمعفيهاما

فذهبذلكفيالخويوناختلفقيلعليهالشىخبرتقديمبجوزنمفى

الىالبصريثيناكثروذهبسكليهاخبرهاتقديمالمجوزأثهالىبرناكوفي
نفسحهاعلجهاخبرهاتقديمجازاحمهـهاعلىخبرهاتقديمجازكماالثهجوازه

والغعليتصزفالفعلليصالنؤنواهايذهبماعنديختيار01

نأسهفيمتصزفاأيمناذانفسهفيمتصزفاإذاكانعلهيتصزفأثيا

تقديمزهاط1علىخبرهاتفديمجازكمامفرافاعلهيتصزفا
ضأخماعنكونهاليخرجهاسعلىخبرهاتفديالنففاسدعليهاخبرها

انرةضرمنرليسعليهألصاامتقذعإلثايوجبكؤفخبرهاوتقديمعحها
تتديمجازإتيانقولثمقبلهفيمايعيلن1ويجببعفيماالفعلإعيل51

خبرهاتقديمومجوزتتصزفالحمهاناكانهـاضعفالخمهاحمها1صكلىخبرها

االهامحعل1علىخبرهاتقديمواليجوزحرفالخهامامنقوىعلجها

درجةمحنلضطنفسهاعليهاخبرهاجزتتديمفلمكنىلتين1بينمترإ
جازالطقيفمانمادرصةعنلترتفحالعلىخبرهانقديمويجوزكاف

اذاالزيآليلققاكازيدزالمايحبزوأقائمازيدماكانم
قائماكاناألزيدماكانقلتفاذاالننيمعىابطلتآاكألفيدضلت
التقديرعمارقائماألزيدزالماقلتاذاقائمازيدفيهكانالتقدير

حمرفإدضالنففاحالننيبحرفأللتستمعالوزالقائمازيدزال

حرفمرمناالعااستيجوزكانالننيمعنىإبطاليوجبستثنآت
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زيدماكانصازالننيحرفبإدضالاالااستعيجوزاللوز1النني

الشامحرقولطالهأاألقمازيدىزالمامجزوأقماكااأل
كلدأقفرثاأرشجمالخمثفءلىألمنماضةماتنفذحرابم

اىتناخانالخسفعلىتنفذوتفديؤماالخسفءلىقولهبرفمانر
تعالىاللهشتآأنتمحبءهـفهفاقفربلداثاشي

محشوالثامنالباب

ماباب

لخبر1ونصبتسمفرفعتالمجازاهللغةفيماعلتأقأئلقالنا1
01ماأنأدها1وبهينمنطابينالشبهووصهلشساشبههـكتماالنقيل

لمبتدأ1عللتدماالثالتانيهالوالمحالتخنيسليانالمحالكماتتي
ابينشاجهةلم1وبقويتدأوإفياسلىلتدلشىانبركماخإ

تاشبإاحمثبت1قإذسلىخبرفيتدخلخبرهاكافيألبآدخول

هـآنلة1وثالخةفي1وتنصبممفترفعحميلهاتعملانفوجبليس
51منصوبلخبر1ن1لى1تالكوبتصراوذهبهذاماالىلت1قمال

بايوجبالابرحرفصذفالنفاسدوهذلمجز1هـفمجذف

ذلكيمونمانا1ينبنيبمانالخصبيوجبالمجزدرفيذفلوكانال

والالمجزمنهاحرفسئمامجذفمنانكثيراوالضألفمرضعفيكل

صذفولولثييدابالتهقاوصويمآثهبافاوحتعالىعذفهكقولهينتصب
مالشامحربالرفحكقولداشعبأدثهكفىشاواللةفىجلكانالمجزحرف

اناهءإلمرداإلسإلمالشثثمثفىءغادياتجطزتإنوذعييزة
أبرشحرفذفتولواصدنءكبوفآجآزيدمجسبكقووكذلك
حرفصذفدن1عنىفدذهـفعاصدةوماطقبزيدحسبكلقنت

النقيلتميمبنيلغةسلىأتعيلأقيلفانالحصباليوجبابرش



عرفباألعلو1المجزممرفباالنحتعثااذاكانيعملائمالمحرف

وماالعطفممرفلىيعلالفعلملوليدخلكات1دأذالمجزم

زيديقوموماقائمزيدماتقولائكإلترىلوالةسمعلىتدضل
لفانصلةكيرطيمونانوجب4مخحضكيرعياللماظأكانثفتدضل

اغأحدهالوجهينقيلبقائمزيدمانحوخبرهاكهالتادخلتفلم5
زيداإلقاللموراإجألاريآذانثانيىاللنفوكجداأدظت

لفانأنخبرفيالألمبإزآلتكونخبرهافيألبآظتىفالقائم
قميلبإألوخبرفاأحمهابينفصلت1اذالمجازهل1لغةفيلهابطلكلم
ألتبطلالننيوهوالمعنىجطةمنلشىاشبهتالخهاعلتانثماماالن

تعملىالانجبثتالمشازالتوإذاالمشابهةفتهولألننيمعى01

وتجبرهااولوبينبيخهافصلتأذالمضا1علهاافىبظاذاقيلفان

اشبهتاالخماثياتالالمعيلفيضعيفةماالنقيلفةالخفينالب
بطلىضعيفالهافاثاكانالمعنىجهةمنضعيفاشبهااليضزفحألف

سمعلىابخرتقذماذاأيضااثاعيبطلالمعنىوالذاصلىالةمحكال

الشاعرقيلإفاإصدةطريقةفألزمتالعملفيلضعأثازيدقمائمنحومما51
بمثمرمتالوإذتىقريذ1نعمتمالثاادأسفدمافأ

ماإذفيهالتقديرالنألمحالعلىمنصوبهوقمال1منافيك3فن
فةاللثالمحالووانتصبالنكزةصفةهوياثلثمثلممقلىفاثابشربزمتلى

الشاعرإلمحالكقولعلىتانضتقذمتأذاألنكزة

ضللكأثهيلوحاطقلمثمومة03
بالثهـخققاعلجهاوالميالمحالثيآلخركقولموحممثىطللفيهالتقدير

المحالعلثابنالنكرةولالمحغةمقلىلائهألمغلقبابفيههوالتقدير

معنىفيبشرممثلماقولهاللثالظرفعلىمنصوبهوقالمنرمنم
يسوثاتمييوكانقللفرزانبيتهذاالنالغلطعلىحملهمنومنممفرق
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كنرهلغةاسنعملىناحرفالئااوافيمتقثؤىسماإعاللفظهمن

ذلكفييمنفلمتأحثرهمحتعدلفيكا1تقذممعلتعاخهافظشغلط
فاعرفهكاذيصاليلةؤلغةويالعربلبعضلغةانهاقالمنومغخة

تحالىاثهثتأةانتمحب

محشرألتاسعالباب

ىأحماخمهاإنباب

ووجهاألحلىشبغت1الحمماقيلحرفطاعطتأئلققمالان

الفعلانالفغكمالىمبدااخفؤلالوصه4اوحمسةمنبينيماالشبه
01لىاألحلانحرفكا1ثلتةعلياخالثانيوالوء4الفخءليمبهيئالماضي
سئمايلزمالفعلىانالسئماكاتلزمانهاالثالثالوصهاحرفثلتة

ىاألحللىستدخلكماالوقمايةنوناعلبهاتدضلانهاالرابمالوجه
وأنأإنفعنىفعالعافيفجهاالثالخامسىالوجهقيولوكأثنيانني
ومعنىتمثيتليثعبئوأستدكثلعكقومعنىشثهمتنومعنىعتحفه

51سةافى4وعنالفعلىالمحروفطاشجهتفئاتترلعل

عنالإلمجعلعنعباؤالنهانثيثفىعيلتإشماطهتحملانوجب

قيلافيورمحعتلمنصتفلمقيلفانفيكانبثنأالمفرداتكيا
مماتشبي3قفحبعتتشحوينصبيرفعوهواألحلىشبش1الخ

المنمثوبتقديموجبفلمقيلفانبالفاعلتحثحبجهاالخبرورفعتحولبالمة
ملفظاالفعلتشبهفإلمحرطااناأصدلوجهينقيلالمرفوعسلى

اوافعالحروفلمهلىيعلماالمنهموبعلىالمرفوعآقطثفلوومعنى
التصزفعدميلقالتخصزفوالمحروفتتصزففعالقيلفان

وإئسنعمطوقتصزفالافعاليوجدقطىالحروفإاعلىاليدك

باسلالىبؤذيذلكففاكانذاوالمخبوفعلولشىوعى
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والموجهلتجاساترفعاالمرفوععلىالمنصوبتقديموجبباالفعالى

عليهحيلتومعنىلفظايئلمحقي1المفحلتاشبلفاالمحروفهنن1الثاني

فرعالمرفوععلىالمنصوبوتفديمالحيلفياعليهفرءافكانتالمعطلفي
جهةمنالفعلشبيهت1افاخهامماهذأعقرجوتالفرعالغرعفألهـزمىا
أحقيفحألاجساشبهخهإئذيعلأاثمالمعنىهةمنتهأشباثاللفظ
منقطألمحالفعلاشبهتلمفاخالمحروفهنبخألففة4كوفي

وقدابينالالفرقفبانبثثاهااتتيوجهالخيسةعنهـإلمعيئااللظهة

وإثياأفيترفحوالطمبتنمداخوإخهاإننأ1لى1نالكرقيشذهب

العملفيلالفولفرعاالدخراالقبلبهيرتفحجماكانيرتفحايخبر
فيالتححلأنينبفصلمنضعف1اةررافرعاالنعملهحلفألت

ن1اليوجبالحعلفيالمغحلعلىفرعاكونهالنصرجبملشىوهذالخبر1
سكلىعطةويعحلالمعملفيالفحللىفرجتالفاالعمفإنعلهلألب
تقديمفيهجدناوإوأصدةطريفةزمناهأأفإفرطبمقتضىكونهلمنامحقدأأ

الفعمعذلكجازكماإلوجهينفيةنجؤزولمالمرفوععلماالمنصوب
بانالمرفوععلىالمنصوبتقديمفيهجنااوفقالمحههـييجركطلئأل

الفرقفوقعحلالةةرتيعنإنحطاطهاالفعلرتبةءناالمحروفهنضعف

كاترفعهلىباقىآثهزبرامركمالوكانثمصلدالفرعبين
بههاافيرفجوجبباالمبتدأنصببوففابذالمثاوليالمبتدأل

الرفجحيلوالبالنمىسماجمماإحيلملطألعربفيكألمإسال
الوذلكفاظلغيرولوخالفةياساتركألىيؤذييهاجموذفا

اخماخهاسائردونولى3نإنمونحمعءلىطفالجازفلمقيلفانيجوز
كيزثالغاالمحروفساشبخألفءالبتدامعنىإخيزا3كالاللبؤ

التدفيمعنىافادتوايتالتمثمبيهمعنىفادث1كانيالنءخدايالةمعنى

دبهرؤبلىالمرضحعلىيحوزالعطفلقيلفانالترضيمعنىولعل
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الأثهالىالبصرةاهلفذهبذلكفيالخربؤناصلجفقجلالخبر

وجبقاكانوزيدإثكقلتاذاالئكوذلكإلطألقولذلكيجوز

بمونزيدخبرفيعامأليمونن1ووجبباالبتدآمرفوسمابمونن1
ناكوفيفىىامثاالمجوزوذلكمعاإجتيعاوقداكافخبرئطعلةإن

فىآةساإلطألقعلىذلكيجوزافلمط1ممساجأالفزهبذلكفيفاختلنو

عودإذقائمانوعروزيدااننحويتبشنااثرلق1لعمفيهتبين

عمإلإنفيهيتبيناذلكوزالمجثه1لى1المأوذهبمنطلقان
قآلممآنونهاذوذيناقنىاقآبندفآانتعالىقوا4ذلكلىإستدلو1

منقولةوهوإفيثماملفيانموضحلىالصابفينفعطفنمحالىآ
01وزيداذقالايةالعربإحضعنحيموحئماآألخروآليومآلثهنآ

البصبرثونيهاذهبماغاإالكتابفيويهسلدبهروقدذاهبان
آلذينانتعالىقرلهإمفيهمخمةفألنسإلكوفيبةشدلىا1وما
ثا1ااصدوجهينمنفيةممحهفألوآلصابئونطا3نذيقآ1ىاهـ

اهاداثذينآمأذيناإنفيهوالضقديروقاخيرلتغديميآليةفينقول
51والصابئوننونفيفىوالئمسكليتنفىففآلخريوموابالثهامنةق

يوفىادتهآمنمنقولهلمجن1الثانيإلوجهوالخحارىكذلك
مثلاهاداثذينآمنماذينأرورضاركطالصاحينخبريالخر

قائموعروزيدتفولاكقهـىأمححارىاللصابئيناظأليرتاثذي
هـتآنحاثذيعثلأخرخبرالزيدوئضصراجووبراقمائماحل

03كلعروصنرارتاخبرالزيدجعلتهشحتإثلحرو

المثماعرفال

لتيقاقفيمابقبئغاأثاوأنخموالألفاشكاحما
اتبراؤلاواجمرتالمثانيخبرابغاةقولهجعلتشئتإن

قرلاهأحأمابلممابراالثافيأكرثؤلإفىخبراجعلتهختت
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مررغلطاثهسيبويهدبهرفغدذاهبانوزيدإثكألحرببعض
االشاعرقرليمترلةوجحلهالمعرببعض

جائيذاكان1شيئاسابقوالمغىمامدرذلست1ثابدالي

بالتوصوباعنعليهلمعطوف1كانإنالعطفعلىبالمجزسابقإطفقا

يآلخرقولوكذلكفيهألمجرحرف5

كراجمهاأليحشوالناعبعشيرةأجمسوإمصليمصثمائيم
ينمصفيالتانتوئمالثهلحيئعلبالعطفبالمجزناعبفقال

هذاانضألفوالمخصوباكانانمجروراعليهعطفتمموجودة
تحافىألثهشاانثصبفاعرفههاهنافكذلكيهءيقاسوالرنافى

العشرون1البابا
فىاحمانهظننتباب

افاظننتلقبفعالهلتعثنفمربامعلقائلانال

لينحظأصدتربمووالظثبمعنىاصدهاوجه1ظثةعللؤخستع
اكاتالنونآلذينوتعالىجمانهاللهقالإعيناىفىالمثافييآلخرعلى51

وقاساقه3آفطنىآتعالىاللهوقالنفىراجإكليوىاخغركاشمآل
ءكرالشاوقال

دالممإريهةاألفيسراصممدجبمبألنيظهحىامنحقلمث
آلغئبآىمئووماكقولهةالبمعنيالثالثمفعولينألىيتعذيانوهذان

ىاصدمأحولالىيتعذىوهذابمغايءبالظاقرامنةءقرافيينماضينم
فيفتستعيلزعتإفاالظنبمعنىفتسحتعيألنوحسبتخلتافا

وإفايثغثىاثنآلثكآفىذينآزسمتعالىلثه1قالهكيرعنالقول
عرفتكأبموتستعملىمأحولينالىفنتعذىاصلهاعلىتعلفنسعالت

ترأياماممغنغليزنئمالنغلنعالماللهقالدوولهأالىفتئعذى
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لباوبمرنظالثهرايتنحومغعولينافىطفتتعذالقلبرؤيةمنفتكون

ابصرتايزيداراثتنحوراصفعولألىفتتحذكطالجصررويةمن

دتونحومفعولينلى1فتتعذىعالتابمعنىفتكونوجدتأفاافىز

وحدتنحوإصدمفعولافىفتتعذىاصبتبمعنىوبمونالمازيدأ

وضداهالمحزتفيتوصلىمقرنحوفيالزمةتكونوقدوصداناالضاثة
بعضموحكيدةموألغفبفيصدتوجداالمالفيوجدت

الشاعرقاللىأناو

شديدووضدانحنقعلىبغيظصاحب4رذكألنا
النقيلعولالمأفيمؤثرةوليستيالفعالطاتقيلفان
انتركطلفيهعيلتجمااتعااالانيألموفرةيمنإنفعالفىط

تمسائرهاوكذلكبمظنونيتعفىفىالظنالظنصكلى4يدظننتفرلك
ثعفقلهيمونن1علهشرطائياالفعلكملفيشرطاالتاكرليس

ئرافى5يمنو1مؤشاكانسىآءيهألذىنهبالمغعولتعفقفأذابالمفعول

فيهتئافى5يمنلمصانزيدلى1فيتعذىزيداجمرثتقولاثكتركطل
51الذكرالالذكرووتدكدبهرثألنلعتعفقبهلهلفاكانأثهأل

الىتعذثمقيلفانهاهافكذلكيهافيتعذىمذكورمنلهةث
استغناخفابعدالخبرمدأاوللتدأتلرأكااالخقميلمفعولين

اتوجبهـيآلمنلهالفيلخبرالمبتدأمنصدكلاعلبا

قحيلالفاعلالفحلعلىفيهاقتصارمجوزلقيلفاناالييتعذى

3ءعليةاسمتدكجموزاثهألىالبعضفذهبذلكفينالخويواختلف

الفاعلضيروفيهيخلووفاقتصريخثميمئمخمنقروهوالسائربالمثل
الثحدها1وجطينعنذلكعلىإستدكاليجوزاثهإلىمبعغوذهب

صعنلغماوطنىتعالىالقسمكقولهبهمجاجماتجابإلفعالط
رزالفكذلكعليهممادوفالقسمصلىقتصاررزالف
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نحلىاثافىالثاقيمغعولجهاندفاعلجهامحفعالطعلىالقنصار
علتأوورصقلت1فاذشكاواوعلظنمنالفيالعاقلن1

يجوزنمفىقيلفانذلكعنالتخلوالثهفاظيهيمقاحسجت1
المبداعليداظةفعالىطالنوزالقيلالمفعولينحد1قتصارعلى

المبتدأفكذلكمنلهذالافيلخبر1منلهإثالألمبتدى1دن1كاإفي15

فعالهنإكاللوجبعلمقيلفمانخرمنالمفعوليندألثال
اوجبانرآيلقوتاخرتتوشطتأذاالغآوهاوجازتقذمتذا1

اعلفيوقحتفقدتقذمت1اذاخهااأصدلوبهينتقذمت1ذ1االإعا

ذلكدكتقذمتاذانها1الثانيإلغاؤحمامجزوأاالإعافوجبمرأتجها
فلذلكجهاهناموقثةآطرأحطاعلىيدكوإلغآوهاالعنايةقؤأور1
اذاواثاامطشبهمعنثااليموقالثيئالنالتقديممعالمغآؤهامجزإ

لثهاكانثفعالطالنأإلغاؤهاصازفائماتاحربو1توت

ءخاالكأليغيزلاليقينعلىمالصدرمزوقدالعملفيضعيفة
زيدقالفماذاالظرفيبمترلةقبلهـكابكاتعققهافيوجعلتعكليهعتمد1

الظثيفيقولكانوكماظثيفيمنطلقزيدقالفكأبئظننتمنطلق51
علهاتاخرتاذأاعلمامنفالتهبمشزفلمافكذالمثقبلهفيمابعمل
انمروقوشعامجازاللفظفيمتاخرةكانتوإنالتقديرفيمتقذمة

إذاالخهاوذلكاضأحرامعيالمحمالكاحسى1التوممتطمحلإلعط
عورمتأخؤاالكأوجهمنومتاحرةوصهمنمتقذمهتكاةطتتو

إلبصااصدالمجزئينآلخرواليخثموومتقذمةلمجزئين1حلى1م
االكماحسىامحسنوجهمنوعتآخرةوصهمنمتقذمةفكانت

كلمنتاخرة5جميعاكانتالمجزئينعنتأخرتإذاإلغافىها
فاعرفهعيلهاوضعفلتأخرهااالءامحماتهـاحسنإلفآؤهافكان4و

قعالىإلتهشتآانمبمى
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كروبئالعمظالمحاديألبالي

يإلخمراهباب

طلبافليعلاألمقامإلمحروفالظروفبعضيمأأقائلقالر1
بدالعنهالوهااشعفعالمنغثا6فلمحرءالسماالنفيف

يلقضاصثةؤلمثوفىوعندكعليكفيفلمكثرقيلفانلمحفبفطلبا
ذدككيراولططمشامندللعليهاذاكانيفيرثها1خلاالن

ومنلمححرةعندتحتهمنيشاهدوإلمستمعللألستعآلهعلىفاأكانت

فيلةهذأاروشاطتةغرةكومنللقربنودتشاهدبحضرتك

ابهضنفلمفىقيفانلأءامقاماقييتذافلعليهتدكالمشاهط

بالةحللهمريقح1لخاطباللنقيلالميئالغائبدونالخاطب
الغاثبإهآمرالمالىخفريفالوإذهبتمنحومرالميخرمن

الملى1فيفتؤمعهوالقمزيدإتمنحوآبالألألاالمريقحفألالمتكغ
اللمتكآللغائبعماوهاستانالغعلكرهقامقامقماموها1فاأإلمر
51الخمهاالخاطبفيذللوايمرهولمالفعلالالمشيئينمقامقاثمةتصير

يستطحلومنالسألمعليههأقولهوالفعلصدوهوءثيمقامتقوم

رففضابمهـاللثبفاظوجآلىفالصومفعليهآةالمنم
عليهالعوببعضقرلثافافهحفيداخلعلىللغائبإأمرهيىخدلط

معطولتقديميجوزنمللقيلفمانكالمثلالئهعليهفآليفاسليسنيرحأل

آربوناليفذهبكذفيالخويوناختلفلقيالاوصكليهاالكلمهن
فينبنيلالعمفيالةحلعلىفرعالنهاعليههاواالمعتقديموزالاةألى
واالمعتقديمجمازالمطفذهبوإكوفثونوإفاتصزفهتتصزفالان
اللهفنصبحإلبتآخممثهاكآلبتعالىبقولهذلكولإشدلىاعل

الشاعربقولأيضاستدلىأبحنيهم



تحألدوبماالناسرايتثي1دوبمادلويالماغأحمهاا
ئخذوفيخيزأيتننرن

علىفدكبدونثانصبموضحفيفدلويدلوينكدإلتقدير

ماثاوالمصربؤتأيهبذماجعليهامععواالإزتفديمج
آدئإعآخكملبيهتنعالىقولهالنفيهخمةفألونالكؤفيبهستدلط5

مآذربفحلصدرسكلىىنصوبوإثياهوبعليكممنصوالهولش
نعالىقرلهمنهعيتغذآمالداللةيظهروأالفعلاترقلىثما

داللةذلكفيالنيآليةى3يمئمؤإونجمايممأخهايمئمكغءآحزةمض
ثعالىحدركقولهاعلىاللهفنصبكتابعلييميمتولبذلكألثصلى

صنحفنهصباللهصمنحابمرآتمروصممبذةكاطخس4آلمحماوترى01
ألشاحرقالقبلهماعليهدكمقدرلبئالمصدرعلىدها

يمءيآللفيادىرتقابعدما4أالتفيانالىردآئت
سافترؤحىأبردتمينزلواوادمبزقلتثمالمطايافوجب

حمةفألأانشددائذيالبيتأفاتفذمماعليهدلنحلبةوجيفحبفي
مبتداخبرالئهفحضحهـفييهاددلويقولهأدثأصدهاوجهينمنفيه51

نصبموضحفيائهنسلماثاوالتانيدوبمادلوياذفيهالتقديرذرم
لكاذتفسيرودونكدونكدلويخذهوالتقديرفحلماربافكن

ئعالىإثهشتآاننصبناعرفه

رونإلعثافيالثالباب
الخذيربابع

االسدقونحوفيالخذيرراد1اذايرهـالتوجهماقائلقالان

هىإذيااألعلمقامقاتماالحمينصد1ايجعلانااراد3إلقبلالسد
الحمينذافماذاذااألحلإظهاريجزأاذاكزروالذااضذز

قيلفانالفعلآغاهـقائمحمينداالثعلىفدكالفعلظهار1صاز
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قويبآنيالحمينأولىقيلالفعلقاميفومبأنأولىحمينفأئ
التافييالسمعلمقذمايمونانمجبألمفعلاللطهويالذلالغعلآمقا

متذمايموناننبنييالغعلآمقايقوآاثذيملفكذلكمفعولالثه
اضذزاثاكفيهانتقديراللثقيلالشزإثاكقوانخصبفلمقلىفان
همنأثاكاصذرامملهوقيلعليهسفمعالشزباصذرمنصوبفاثاك

فيماممارأفمبإلمجازحرفظأحذفالنصبلمجرورالمجازوضحالشز

اللققيلقبلهيقذروهولماثاكبعدحلالوذرفلمقيلنظبعد
أتيتلوالبئقبلهأحلاايقعانوزاللالمظضوباضيرإثاك

لاالمضوبعالكيرتقدرالثكبلفظهبهتأقانءأقبلهبه
01تفادرالكمجزلماثاكضرمثقلتلواثكترىالكافوهو

اثاكايلغتحتئكهاالشاحرقولفاهأضربتكتقولانعلى

اثالثكماخالفعلفظيستعيلوؤقيلفمانعليهيقاسالفشاذ
ءأليمونالالنهاثاثاكخصتاثيافليكيرهمحهاستعت

علىتدكلفظهبمنيةفصمارثحلمفةالالمححوبصيرالثهانححبموضح

51فاءالسما5تكرهثحألفاألحللفظمعهلموشمعفلممفعوالكرنه
يدلنمالنظهبنيةفيليساذراومجروصضوبامرفوعايقعانمجوز

تعافىاللهشآن1تصبفامحرفهالفعللنظمعهفاستعملومألخوالعلىكونه

رونلعمثفى1لثالمث1الباب

الممحدرباب

موهىعليهحلىاللوقوعقييلمخصوباحدرالمكانقمائلقالاق
صدرااوحدرامنصثتكتثخلاهلقيلفانالمطلفالمفعول

الىالبصريرنفذهبذلكفيالخوئوناختلففلياكحلمنكقمشت

الوجهاوجهسبعةمنذلكسلىإستدلواالمصدرمنمشتقاألحلالث



فايلعنهتحدرذكطاالموضحهودالمصدررصدرايسبفىاثهذل
المصدرانالمتانيوالوجهأيفعلعنهصدرقد1علىدكمصدر1في

صلى1لمطلق1أنأفكمابقزمانوليدكيالنعلمضلقزمانعلييدك
رو4يدلاألانإلثالثفىالوجهخلللاصلالمصدرفكذلكذالم

بمونانمجميفكذلكتينقىليوإصدلثيءوليدلنالمصدرشيئين5

الةحلعقيستخنيوهواسمدرأإنايرإبمالموجهالفعلقبلالمصدر

بنفسيقومهـالكيرهالىمفتقرايمونومالممنلهالةذوإلمفعل
انالخاصىكهالوجهكيرهالىمفتقماوتاليمكافرعايمونبانوفى1

منلالففيماعليدكاتلوجبعلالفمنمشتفالوكانالمصدر

المحدثولإلمفعواطنسالإلفاعلين1دثتثالمئىكماومعنىالزمانلمحدث01

لشنه1ولدكالمصدركذلذيمنامففابه9خولاالغاعلذاتوعلى

لذمنمشتفالموكانالمصادراناالسادفىالوصهأخلامنممثمتفا

الفاعلينأسئماختلفلميختلفكماوأماصدسشعلمجريانلوجب
علىكفىالجمخاسسائراختألفالمصدرخلف1ففاإكحوفي

عحدراحدرضنإألعلانالسابموالوجهمممثشقألفعلان51
الضربعليدكماعلىيدكضرلبانتريلأنحلىإقيتغال

أنعلىدكذاكانكذلكضربعاليهيدلنماوراليدكفىالضرب

المصوغةىانيفينقولاهذاكوصارعليهفىعوالنعلاصلالممحدر
األضةفيليستزيادةوفيهامتهاوماخرذةعلجهافرعفإنهاةالفمةمن

منمأخوذةىانيالمصدركاكانتمنماخوذالفعلانعلىؤدك

إستدلىااألحلمنمأخوذالمصدرلث1اثفذهبوناكوفيفىافافعحةاا

ائعلاالعتألليعتلالمصدرالثؤلطالوجهوجه1ثلثةمنذللصعلى

سقاوتقولالثخلالعتأللالمصدرفيعتلقياماتمتتفولتهؤغ

اناالنيدالوجهعليهفبرإزذعلطفدلطأخلادصىالمصدرفيمعقوإما



3

هول1رتبةقبلألعاملزتبةنة1ذشالالمصدرفمايعلىلىاا

شكدارتجةلث1الشلثللةعلتويمدايذكرلمممدر11نلمثالمثالوجها

مايحثمااإلغعلمنمأخوذلمصدر11نعلفدكويهدرتبةصل
اموأممافأداسدونإلمكوفيبه1ستدؤمافالمبصرفون1هأيذهب
هالعتأللهداعكلدصعكهمغثما1فنفولطءخأللهالويعتلاأللدمحضيمع
ئصماريفطرقلئألتختلفصدىسننعلىالمبابلملتشاكإللمجريطلبا

صليعدقااثمم1تركطوالغرعالصلس4يدالوهذاالكالة
وتحدأعدولنعدقالوكسرةيابينالوقووالى1كذفوأيوعد

طرقأتألتختلفيعدحمالحكليكسرةءيابينلتفحأمانألماوأمحذف
صذفوأ3الأكرمفيةلوكرمقاللى1وكذلكاكالةنصاريف

محذفووبمرآويمرآكرأقالو1ثماالجظعخثقاال1شتينالم1صدى
ثاصدسشعلطالبابإلرجمامحرأحهزتانيجتمعلمندبزةال

يدكالهذافنقولدرحفيليدالمأحل1نقوثافاهاهناوكذلك

فعالدجمايالسماتعملفلمحر1انلىجمعنا1فإثالهصل1ة1ىلى

51إمأهاهنافكذلكفعالولألسماصأل1ثيفلمحو1ن1ذوالث

فىعنه1لىاليدك1حذفنفولللفعلداتايهيذكرلمححدر1لث
يدكوالزيدا1زيدورأيتزيدزيدحائيتقولبئ1ترىعليه

افيثأةقدماهنافكذللثالؤلعلىفوعالثانيزيدان1علىهذا
المسير1شذسرتقوكانميلىفانالخألفثة1لمسائل1فيطتومس

03لهبعهوما1فىيضافالفعل1النألالمصدرفسلىمتمحوبا

ممانلمصد11فىففي1فاالسيرهوائذيرصىاافىاضيفوف
بيف1ماذفحلىقيلفانلمصادرحثما1صابن1فافتمحبصدر1

هوجماثفأعلبالندرصينتصبفسيلونحوالقرفصقعدقوإم
قعدهرذيالىارالمقحودمننوعالمئاكانثالفرفصآالنلمحله
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1فىتعذىكيرهاالقرفصآولصشملالمذيالمفعودبخس1لىيخعذى

ذ1أئنوعيخاعيللمجش1فيعيل11ذاللةمنهنوعوذياألقرنصا
1لىحالمسرأبن1بمربو1ذهبسيبريهمذهبهناتحتهدأخالكان

ذفأئهلالقرفمحاالفعقعدوألتغدبرفيهخذوفلمصدرصفةئه1

الثهسيبهويهمذهبونكثرءلمهالذيمقامهةالممىآاقالموعموف5

تقديرالىيفتقرالسزأج1بنالميهذهباوماموعحوفتقديرالىيفتقرال
فقدبرمومعوف1فىلهتفرئااولىموصوفدرنقدلى1قراليفوماوفمو

تعالىلله1ثان1بتمهفاعرفه

لعشرون1لرأبم1لبالب011
فيهلمأعول1باب

أسمامنالموهوكاالظرفهوقعيلفيهلمفعول1ماقائلقالن1

الليلةوقتاليومصتنحوذلكفينى5فيهيرأدالزماناوانالمك
فيستوجالليلةفيوقتيوماجماصتفيهيرالتآلىمكانككأرجلم

خأللماكانالصيلظرفافيظميلفانذلكشبه1ومامكائك51
ىلذادفيهايالثياتحلالتىباألدانيثشبيماظرفاسبمللألف

الظروفيبنوانمقيلفانمحيهاشيالحلولحاكالظروفاكوفئونا
كأ1أللمحرف1عننابتوإنالمظروفالنألفلمحرف1كأمهصالتضمن

ولركانت1ظمعإظهارهمجرزثه1ذلكصكلىيدكواثذيمفاهتتفبنام
تأنضلوكيفأينمتىن1يالترى1ظهارهمجزالمحرفمتفف03

دكهاهناظهاره1جازففامزةالظهار1عزاالستفهامزةمعنى

بةهـمهيمونن1جبمعناهقتتضمامإذامعناهتتضئن1غ1على

دامالزمانظروفجميع1فىالمألزآلطالفهنعذىنمقيلفانامححألوو
ظررفجميععلى4يدالفعلالنؤصسيللمكانا1وفظهـجمحألىقيمذ



أل

المفعلىلى1وكاالمصمادرضروبجمجحعأليدككابصيقهالمزمان
ظروفجميعفى1يتعذىفكذلكلمصادر1ضروبجميحالمطيتعذى

ائكترىبصيغتهالفعلعليههايدكفامالمكانفظرفاالزمان
فيههايمونمكانكانثهنمسلىأيدكسيضراضربلمت1اذ

هحيغتهالمكانظروفعلىالمفعليدكأفلثازماندونزمانعلىداللة
الالألزمالفعلدث1وكهـاوعروزيذمنجمترلتهمهالألزالفعلىعمار

نلم1ظروفالىطعذاليتقكذلكوعروزيدفى1يننسهيتعذكط

قيلالمكانفظرونحوهامنمثالساثاافىثعذكطفلمؤيلفان
خدودةيخوةمباخهااصدهاوجهينمنالزمانظروفتاشجالنها

01اللفظهذاوكانحدودكيرزيدكانضففقلت1ذ1اثكترىال

قلت1أذثك1ركماكاتنقطجانالمظرهيقابلماجميععلىممثشمأل

ماجميمعلىمشتمالاللفظذاكانحدوخميربفحا1زيدكانأمام
كلعلىدؤقامقلت1اذاثكممارضتنقطعانفى1وبههيقابل
يقومقلتداذصدبضكقتافىالمدنيادته1ضلقماؤل1منماضزمان

51علىتتقذرالالظروفطانالثانيوالوجهمستفجلزمانكلعلىدل

لمستقبل1الزماندأ1فىقماكمايصيروتخاتححايصيرفىقاالندوو

ئعذىالزمانظروفتلت1ففاياماضيصيررالمحااضماحيرت

منيدزيقالو1فكيهفقيلفانالزمانظروف1يتعذىباكماياالفعل

يعنيأنفهاجانيوهاظأتثاالثرومناطالقابلةومفعدرارمعالد
مثاصلقيلنحطوطةكلفاوالظبيةاثغيمتنفانأثذينالمحطثن

الموإضعمافيلمجز1حرفصذفواألالمجزمجروفتعشعيلأنكف
المشامحركؤلطثساعا1

ؤغدضالبةإفيلفجفنووعىارضااقنقآلئغينكغ
يآلخروقال

8ال
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ادتمحاصثالطريقكألىفيهكااعتئه4يغسفتالمكجهزتذن

دخاتقوفافاباعليفاسواليخفظأنحهمنالطريقجمافىار1

البيت1فىحؤتعذىفعلدظتنأ1افىبرسفي1هـايوفذهبالميت

انلى1نفيوذطبذلالأشبهرهالبيتبنبتكفوللصفنصبهه

المجزحرفحيستععلانكيهصلوفدكانالزمفعلدظت5

يدكاثذيألصحغهووهذاامابولاثساطالمجزحرفصذفافه
وهولقكلىمصدرهالثاصدهاوجهينمنالزمفعلدخلتن1على
ذلكأيثمباهجلوساوجلسمححودكقعدالألزمةفعالهصادرتء

خرجتهـهوالزمفعلونفيضهكرثوهوالرمفعلىنظيرهالثاني
اناتحمبفاعرفهنقيضههظجىعلىحمألإلزمانيمانفايقتفيى01

تعالملئه1تي

رونوالعمضالخامسالياب

معهالمنولباب

الخويرناختلفقيلمعهالمفعوليخماللضبالعاملماقائلقالأن

النوذلكالفعلهوفيهالعامل1إلىالبهصريونفذهبكذأفي

اقاموأضم1الخشبةمحايثبئإلخاتمآءاستوىقرهمخوفيليال
لمالمذىفتبالىاالمفعلىفقويم3كألفيتوشعامعمفامالىاو

لممبهذاونظيرزبدااخرجتفرلكفيلمزةبالقريفنصبهكما
فكذلكزيداالفومفامنحوبشقويةمالمتأذالألحلستتنآبابفي

اكوفيؤنوذهبالماوخفويةالمتقذملمأحلمنصوبمعهالمأحولهاهنا
استوىقالاذاالكوذالخألفعلىصنصوبمعهالمأحمولالثالى

لخشبة1تىتإالمآءشى1فيقالاألحليمراراللمجصقثالىشبةء1ا

األعلكايمربرلمجسنفاأتستويتىمعوحةيمتامإفيشبةالن
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لمحألف1لفانتصصبالتايخمايالذلالفففدوعروريدجآفيمجسق

فيهوالفديرمقذربحاملمنصوب1اكاالمزضاجأحماقبو1بوذه
اوبيالمةعولفييعولالحلالانأوزعلخشبة1والبعىءاتمآأستوى

الخألفعلمينصوبثه1نالكوفيقولافاذلهودماالصحيحوالوأ
هساملةكيرالواولكونالموجبهوأتففلناالمغعليمريرمجسنالالثه

متليقالن1ازولولخالفة1نفسالةبتقويخهاالمعاملهوالفحلإل

لكونهنصوبزيداثضقولكفيأنأزبدايقالانلجازذلك
نانيوجبالمنعوالاللطكونهلءاوذلكالباألسعلىمفحوال

فماثهالزخاجقرلافماهاهنافكذلكالنصمضفيهعاملالهوضربت
01لىكوالى1طاوسنالمفعولفييمحعلاللاألالناملبتقديرينتممب

لمأحمرل1بهيتضلالذيلوجهاعلىالمفعولفييعملالفعلاللثيضا1جبم
يأتقراقكانخأسهالمأحمولافىعمافىتتقويؤالىيفتقرالاألعلكانمافمابئ

اممرمتلنقولاذترىيالبتوشطهلعهىمرهاوالمجزمجرفتفويةالى

الوإونمحنجفامبهزيداكاقضبثرجمتأمصراتنصبوعرازيدا
51صذفتاقيلفانهاهنالكذفبعدهاماعلماكرمتوقرعمن
حاتواقاالواوىاقيمتمعفتصقيلمقاحهاالواىاقيمتمع

منولى1الىاوكانتفامكيلىفانخقعارللغعيفوطلبافيكألحم
والوالنكيرهامناولمإواأثعاكانتلىالمحروفمنىصرها

فيكانتظإلمجيعالماوومعبئالمصاحبةمحمعنىوالنمعمعلىفي

03لمخصو1لمجوزتقديمللىفقليفانرهامنلى1كانتمعمعنى
صذالانإواحكمالنالبوزذلكيلقبالناعلىهاهنا
ومنمالصاسفيهيئهـكطمنالخوكنمررالبابوهذاقبامامالى
انتصبفاعرفهؤلالقولعلىالكثرونوالسماععاليفصرهمن

تحالىلثهشمآء1



شروئال1لساثسى1الباب

االمفعولباب

عوللمؤ1فيالعاملقيلالنصبلهالمفحولفيالمحاملماقائلقالن1

معروفكبتغآ1وقصدتكةفىكفيطيعأتكنحوقبلهأثذيالفعلله5

فكمعرفيلألبتغآءكمعدتوقبزكفيللطعحجثتكفيهعملوكان
الفعليهاتعذىنامقيلفيانقنصبهبهعلالألفماثصلالألمصزفئه1أل

هـلعأءألشيئااليأحللألأكانالعاقلالنبلفالمألرمكالمتمحذي
عليهداللةفاأكانعلبهداللةالمغعلىفيلوقوعهكانوعذرللفعلفةمح

ن1يجوزنمقيلوبمرةمعرفةيمونانيجوزفلىقيلنانايهتعذكطا

نيناأللذينومتلتعالىقولهذلكعلىوألدليليمرةصرفةيمون

معرفةاللهمرضاتكمغنآفماضحأئبيتاصثالتوزضعاتآشقآآفلىاآ
الشاعرقالبمرةوتتبيآبايإضافة

يمرمااللئيمشغعناكرضن1ذضارهءإلكريممحوراأكمر
خروقالبمرةويمزماالضافةةمعرفةفاذضاره51

البور1فىلتمنالو4وإ1لحبورزعلمخافهجيهورطكليزكمب

باالضافةوتقذركرةأليمونن1اليجرزنة11فىلمجريئ1حربو1وذ

يهافلمظ1مناقعريفىفأليمتمعالالنأصةيخاحلمما1هنفي
رصنهذاظتعالىإلثهقالغدازيداارببرجلمررتكقو

إلمشامحروقالمفطرنا03

متعشصثهبةءمخايطناجمهرالمعطبئممومالمسل
برريئ1ذسماه1اثذيؤلهورلممث1المذهبالمجمهوريهعلاتذيا

إلضافةفيذالوغثمليلفىأثيفتقرنأصالدفيضافةيمنكون

البور1خهؤلمنالولالشاعرقولفيعريفالثآالمحلهيمبميف



قميلالناصبعلىاهاهنالمنصوبتقديمجموزفهلقيلقانأشباهه

تقديمهجمازمننحيممايوصدىويتصزففيهالحاملاللطذلكمجوزع

يؤجمونهالبابوهذاصلعلىجائزفكانمعهالمفعولفيجدكما

قألعدرابابمنويحعلونهيترجمونهفألونالكوفاالبصريون

تعاكاألتهشآن1تصبفاعرفهبابالهيفردون

لعشرونفى1بمإاابالب
المحالباب

اذااتكتركططولإكالفاعلهيئةيلقالمحالافائلقالاق

01إذامنةكااوقرععندزيلىهبئةإلركوبراكباكانزيدثبجآقلت
لفمانلهالضربوقوعمحندهيئةالشذمشدوداكانضربتهقلت

ذلكيجوزقميلإصدلمفظةمعالمغعولالفاعلمنالمحالتقعلفم

الشاعرقيلعليهلدليل

ثاحح3ثذتملألترابوائئدمؤممدذاثوللىتعلقمت
51اليمبروامإفييريوماالىأئناليتيائمالنركصخيرين

وجماليلىومنفاعلةوكجمماتعفقتآالتمنلمحال1عكصغيرينفنصب
يآلخروقمالمنحعولة

أليتيذؤإستطارامثزقئتجفبققزفىقنيمامتى
وهذاكثبرتفقنيفيالمفعولالفاعليرمنالمحالعلىفىدينصبك

ممىقبلمامافيملالنصبالمحالفيالحاملنماقيلفانبمفيكأل
زيدجآنحوفعألفإنكمانففىومعنىفعلضربينولوهوالعامل
اخاكانالعاملىالنزيدءجاراحجانحوالمحاليتقذمانازراكبا

معنىفيهالعاملوانكانعليهصعيولهتقديممحازعقئهتصزفمتصزفا
زيدهذأقمايماقلتفلىعليهالمحمالتفديممجزامقائمازيدهذانحرفعل
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وذهبعليهصولهتقديميجزفلمتصزفهيتعزفاللألفالألمعنىمجزإ
المعاملبهانسسالمحالهالحاملعلىإلمحالتفديمزمجوالانهألىءأألفى
المفهرعلىلمرفأيتقذمانالىؤذيممايالذلكلفمعىأوتجمه

وتقدبمعليهتقذموقدزبدكيرجمبقيريدجآركباقمال1ذ1فماثه
فيضذماوإنكانراكباالنثفيبليسىذاوالمجوزظهـثرإصكلرلمفم51
زالتقديرفيمؤخرادطاذأكاناتقديراعنىفيؤخراثهيألظأال

اغءسهكماؤاآلفماولىخيأةسئفيفآؤجمىتعالىإلتهقالالتقديم
ازالتأيمهـتقديرفياآلإالتقديمتفدتهـفيأكانلإثهألموسألى

اكلعهـفلمقيفانهاهنافكذلككألممفيأكثيروهدفاخقديمأ
الةفييأللالةلاليةلمأكانألفاعلاللثقيلالمحالفيالألزمب

الزمانظرفالمنعذىالجهاكافشعذىألمحالعلىداللةلإ1فيكمان

بمرةألمحاليمونانوجبألطقيفازعليهداللةالخلىجمأكانا
حكلنضاسيبويهلماهاذاوللألعلةالىخرىجرىالمحالاللثلقمه

لث1ترىالتذكرهلمإنعليهاألحليداثذيالمصدربالفعلهـادفىا

إكوبموصوفءجيعلدؤراكبهابئلتق1ثاذءجيعلىؤبرشهـه51
يجبوضمأفكذللبمرةوهولألحلةالىجرىجريالمحالفإذاكان

ورجعوطاقتكجفدكوطلبتههـأكاأرسلهاقيوإفايمرةيمونان

تغترككارسا1التقدبرالنلمحال1آمقاافييتدرهمفيدئهةعلىتجؤده

ألمحالموضعفيءلدالمأااللكاجوتجتهدونعترككدتجنوطلبته
المصدرجملوكر1افاألجخوطملبتهةمعتركارسلهاقلتكائك03

قيالراناىاالخوثإنبعضوذهبمكألحفيذاكخيروليهءدليأل

صخذياكايمونيمونالثهرجعمونوكالفصوببدئهعلىءشدهرجع

ءرجعلفاكفينمإقاطائقؤاللةرجمغذقإنلىاتاللهقالالزما
أوخذياءيموناثهعلفدذاللهكءرفقالطالخطابالتيالكاف



بأل

مقاستقومإنخوزالأخهامعرفةيمحموناالمجوزانالمحالأنكلىيدك
أناجافامحرفةونفيجمرقدانماعلاللثفاعلهيسئمأمافالفاسكل
لمكاقالزمانظرففيقيضحأذلككمامنعءامحرفةالمحاليمون

تعالىشتآإلتهق1صبتهفامأمابعلىدروإلمجروروالمجازو

العشروبئالثامنالباب

الخييزباب

فاقيلفالطلمحبمسةالمأالنكرةتبيينقيلالتيييزماقائلقالإ
فعألفيهالعاملماكانفافافعلوكيرفعلقسيلبافيهالعامل

01إصدوشماكلفرقاخماشالأوتأعرقازيدبتصنخوقولك

علالنوعاهلفتقديميجوزنمللقيلفانقبلهاثذيبالفعلباتمنألعا
الاالىسببهويهفذهبذلكفيالخويوناختلفقبلقيهالعامل

علاألهوهاهناالمنصوبالنوذلكملهطعلىالنوعهذاتفديميجرز
للرقالعرقاكانزيدتصبثبقلتاذاانمصترىيالالمحشفي

51لوكانكاتقديمهعزاعنىفيالفاعلهوفاأكانلزيدالالمعىفي
اافقألومنشد1اصأساابوالمازيئمحثماتو1بوذلخالةلمالفا

الشاعركولذلكعلىاىافىواتفيهالعاملعلتفديمهمجوزلى1

آظيبالنرأقإنفساوماكادتاحبيببافياقرأت

تقديمازكاعليهمعالسلهتفديممحازمتصزففلىالعاملذأوألن
مفكذلكشفمخمفعلمقالثهريدجآراكبانحوفئهاالعاملعلىألمحال

منالمإلدالمازجمأبهاستدؤماافاسيجويهأليةذهبماغاهاهنا
وذلكتطبلفرأقتكأسيوماكادفيهاجمةايةالرفاناليت
مقذركأثهبفعلساةنمحبفنآسلإيةالرتلكتصلنوقيفيهالصة

عليهكالمحالولهمعمتقديمازمححزففعلأمقوفانأساأعنيقاك



لءهوالفاالمنصوبهذاانمتصزفافعألوإنكانالحاملمذالنا

فيهاالعاملعلىلادتقديمفابثثاماسلىمجوزتقديمهفأللمجنى1في
الفاعلهوزيدراكباكانإزيدقلتاذاالئكذلكازءفاثما
لمحض1الماخولمنرلةراكجايئرلفاعلهلألفاستوفىذأومعىلفظا

اذاثكؤاالتيييزبخألفزيدضرتممرانحوكالمفعولىتقديمهنجاز5

فيالفاعلكانالمعىفيالفاعلهوزممديمنممحرقازيدثصبثبقلت

الؤسلالنابوجههذامنالمفعولحمفيعرقمايمنفلمقهـالهولمعنى1
وإماالفاعلتفديماليجرزتفديمهكمازظميالمعنىلفظافاعلهستوفى1قد

درهاعشرسوخهـرجالعشردلعندجمافضفعلىيرفيهالعاملعاكان

باهـمالمشبفةبالصفةمشمهالثهالعددهوهمفالحاملذإك4اشبوما01
العددانبينةلمشا1ووصهذلكاشبهوماوشديدحسننحوالغاعل

نونأحددافيكان1اذالفاعلبالمةالمشجثبالصفةيوصفبهكايوصف
التنهويىالنونصمارعشرسةنحوقذرتنوقو1عشروننحو

التيييزفصارالرفجمنلمفعول1يمنعاثذيميالضافةكالناعلمنمانعين

قبلهفيماكانعييزاكسيهلىمنصوباماكانحموكذللرولفضلةكالمأ01
انبعدهاإليعمنعتمءاالافانرصألدرةولتهغألمامتلهلمبنحوائل
ءلىفنصبالرفعمنالمأعوليمنعائذيكيالفاعليهاقبلهاماضافةةنجز

الةيلقيمرةييزالمتيمونانوجبفلمقيلفاناهدبهرلماالتمييز
اتوجبالمحالاشبهولثاقبلهمايبينالمحالالثكاقبلهمايبين

المثمامحرقيففافابمرةالمحالانكمايمرةيمونآ

الصهيألأتجطأدعلىالديكقعومااكتدىولفد
الظهرلجمالصبنمحبسناملهليسالطألئرأجمبيآلخىوقال

ثصبفاعرفهالرجلبالمفحولكالضاربألتشبيهعلىمنصوباثهدالصج
ثعالمطاللهشاات



ثطالعشرونتاسحأالباب
يالستثنآباب

نحىألبمعنىكلمنبعضإخماجقيءستثناماقاثلاألقال
النصبالموجبمنالمستثنىفيالعاملفاقيلفانازيدىألالقومائي
هالعاملىانإلىالبصريونفذهبذلكفيالخوئوناختلفقعل

ألللفيالزماإنكانالفعلهذااللنوذإكبتوشطالفعل

المعذيةبالمحروفالفعلىنعذىالمستتنىكماالىفتعذكطتإألقوياثه

فانإلخشبةاتمااستوىنحومعهالمفعولبابفيلعممنصبونظيره
بعضوذهبهاهنافكذلكوالوبثقويةالمتقذمبالفعلبمنميم

البصرثينمنالزضاجقولوهوأستثخايمعنىءهوألعاملانألىتحوتينا
الثخففتثموالإنمنمركبةألانالىطنالكوفياألفىآمقوذهب
اعتبهارالنفىفيوترفعإناعتبارايإلمجابفيتنصبالغيفيتىأدغ

الثىالزخاجطنامخوبعضقرلإمأالبصرنرناببهذهبماججاوإبأل
هلوكانإئهؤلالوجهوجه1خسذمنففاسدأستثنىبمعقألهوالعامل

فيخألفوالالنصبفيالمستثنىفياليجوزانلوجبزعويالمركما
زيديدءاجآئيماقولكفيالبدلعلىالننيفيكطإلمجزالرفعزجس
معانيإعمالالىيؤذيهذاانالثانيوإلوجهزيواألدبأمررتوما

زيدماتقرلاثكترىيجوزالالمحروفمعانيوإكالالمحروف

جذلكذلكمجزلمقالمازيدانيفيتبمعنىقائمازيداماقاتولوقائما

منهصوبكيرفانزيوغيرالقومقامبقويبطلاثهالتالحثوالوصههاهنا
بنفسهمنصوبايمونانفاألبتفديرصضوبايمونانافايخلوفأل

منصوباثهيفالن1بطلقبلهاتذيبالفعلمنصوبايمونن41أإ

القومقامفيهالتقديريصيرالثهحنىألفسدلقذرألوالئاألإخفدير

إ
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الننفسهفيليىف1يقالث1إيضاربطلفاسدوهذزيديخرأل

المتقذاألحلهوفيهالعامليمونانفوجبنفسهفيصليالثيئال
إلجمهامووموضوعةكيرألنأالزماوإنكاتفيهيعملانازإنثعا

عدانءفيكوناكلغيركبرجلعررثتقولنمث1ترىالرطال

الظروفإشبهطالمأسجمهامابماذفيهفالثاكانكيرتحتداخألالخاطب5
األحلىأنوكاذلكاشبهماأموقلىوورآوآمامظفنحولمبة1

الرابمالوحههاهنافكذلكإسطةكيرمنالظروفهفألىيتعذىا

عنحيمزيدكماامتنحقذرتموهألزيدااشتثنىقزرتم1نماذنقولأأإ
الدودةعضدفسائهانفىافيالدودةعضدصعكانااادفارفيألبي11

أستتفىفديرالالنالفارجمةفيبو1لهفقالنتصب1جماذالمستثى1عنا
ءألابودهفقالفرفضههتنح1قذرتوهألأددودةحددهفقالزيدا

لكاألابرمعنىرجعنناأمخطأأممألىمسداجمالوصهلكلىائذيشتآجمرقهدمإبرإهدنجاإ
جملة3الكألكانقويةبتءهـااعلناوإذاجملتينالكاليمكانا
قيلإفاجملتينتقديرمناولىكاندةجملةكانمتىاكألمإصدةا

الفدامهايألكةآاألا ولوقذرناهـدلتفتقرالىعوىدومنمرءنكر

صعليهأكانعثغثراخرحرفمحركباذاالمحرففنقولذلك

اعؤمردضأفإكثيكذلكطهألييمحنحلوصاالمعنىيالشكترمالتركيبقجلإغصل
فكذلكذلكاشبهوماالمقنعاالىحجألوالالكولىمعربهثم

البدلعلىيرخقميلالننيفيالمستثنىيرتفعفبهماذالقهفانهاهناا

لوجهينقيلاولىالبدلظئمكانقيلفانالبابامحملعلىالنممبويجوز
اولىمىافقاظاللةفيكونإصداحنىاذاكمان1فاثهلففظالمىافةةادا

اللفظفقةمى1اثفقاكانوإذاالمعقباختألفيشحراللفظختألف1الن



81

ولىلوسجرابهالعاملتعاكأجؤييجالبدلالثالثانيوالوجهاولى

اقرىالبدلففاكانبالمفعولالتشبيهعلىإلستثنتآفيوالنصبالحامل

جازفلمفيلفانادماعلالنصبعناولىعالرالمعاملكانحمفي
الىذيفىاليجابفيالبدلالنقيلباإلءفيمجزوأالننيفيلالجد

115فاذآالكألفيلشىيقذركائهأنيجوزمنهالمبدلالنوذلكلمى
زيدفىثالتمقديرصآيصيرالثهرمخاالصإلمجابفيهذارنافى

فيافياليسعتاوهدفزيدخميرؤنيالناسجميحالثالمحنىصار
األثىقفبانزيدسوىصلى1يجيئهالانيجوفيالئهيإليجابفيتحيليمكا

تحالىاللهءيسآانتصبفاعرفهينىعاب

01لتلثون1ابالب

ءستزافيبهمجزماباب

سويدولقبئبعدأقحاليالسمباعر1كثرأعربتأقائلقالان
ابعدهىماوكانمقامهاهنااقييثألكيرالنقيلوسوأ
351تل1رعأآمحربتامحرابمنعسهافياالذوالفةباإلظتجرورا
منبعداثذيلمسقماكانولبذلك4ليدألبعدالىاقح

االخارخحباحل3زلفوصىاسوىإهـأالستذإتحكمويبؤإلعراب
النأكيرفيجازاكمااليإلعرابأقليجزفلممنظراألاليمونان
يعربان1امجزفلذلكضينمتماليموناالاواتمكت6ألىيؤذيذلك

مذلفيالخوفؤنفاختلفصاكىإفاالألبعدالىاقحإللعمهـالبءا
بفعلوليىجزحرفانهالىيثينهـالمنتابعهمنسيبويهفذهب

تدضلماكماعليهليدأنلجازفعأللوكاناثهذلكعلىوالدإيل

دكيقلأؤلمازيداةمايقالزيداكماصاشماادافيقافعالسكلى
فعلانئهالىالكوفيزنوذهبحمرفايمونانفوجبلبفإساثهعلى
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مقذلككلىستدلقاالبصريننمررالمبزدالعثامىبو1وداأفغ
فعالخصائصمنوالتصزفيتصزفأثهفىلالوصهجه1ثألثة

األنابغةقال

دأمنكاممناصاثىوماههبتالناسقيفاعالأرىوال
يدضلهاثهالتاقياوجهافعأليمونأناوجبصزفايموناناثبتفاذا5

فياقالاخمترىالمحرففيالاألحلفييموناثيالمحذفألمحذف
والوجهدئهالتىلفمعفاطالقزآةاكثرقرأاذودهظشىدثهصاش

باألجليتعفقاثياالمجزوحرفدئهحاثىقرفيبهيتعاقاالمجزالمانالثالث

الصريونيهاذهبماغابالمحرفاليتعأشالمحرفالنبالمحرفال
النخةفيفلشىأصاشىوماقوا4بدليلبتصزفاثهاكوفثينقرلإفا01

وهفلجملمنهكمايقالصزفاوليسصاثىلفظمنماخرذآصاشىقوله

لمحدواللهوجمانااللهالألالهوالألتهبسمفمالأذاوحولقوشلوحمدل
فكذلكثىفتتصالءتيآهنىاذاكانتبالدهألققةوالوالحوللتة

نسفمالقلنالمحرف1اليدضللمحذفالمحذفيدضلهاثهموقرهاها
قرئوقدرلبرليفيقالو13تركطالمحرفيدضلقدالمحذفبل51

شديدبالتينلمثملؤكاشااكرءذينآيودربماتعالىاللهلبهألعاؤ

الراوفيوتخفيفهاالبتآءدوتشديالرأبضثملغاتربم1رلبوفيفىالخفبغص
افعلشؤفيقالو13العربعنحكيتموكذلكثاوتحدةالتآنشديد

محذفتافعلسوفساقعلفيلإنوبزعنمحرفوهوأفعللصر
الانقرمالمحرفيدضلخذفاالثعلىفدكوالوإومحااألآ

تتعلقفألظ1زدتهصاشقوفيالألمفإنلثمالنسقلنابهإلمجزئنعقق
آتذيننعالمطردفكمكقولهافيكمردفيمونانمحمىتعالىكفولهفيفي
المحرفهذامعألألمزيدتثاشماذاكاشبهومايزقحونيرحمغئم

حرفثهوفعللشىاثهصكلىفدكالمحذفمنيدضلهصلياكانلهنفوية
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بحدهامانحعألكاتفإذإكانتوحرفمافعأليمونأفإحمخألكاضا
مجرورابعدهاماحرفاكاناذاكانتألفاعلضيرقوتحىممحوال

حرفمايمونانمجزلمفعألماكانتعلجهادضلفماقجؤحرت3صاال
منصوبابعدهامافعألكاتوإذاكانتصدرابمترلةمامعاالكأ
الشاعرقالكيرال

زائلىصالةالنعيمكلباطلاللهماظكإءالكل
ستذآءفيبهينصبمابابفيهذاوسنذكر

ايثلثونالمحاديالباب

استثنآفيبهماينصبباب

حيلمبالفواليمونوليسعداوماظألماعيلتلمقائلقالإن
اعليمدظتأذاماالنؤعألنطافعداوماخألماافاافعالالخها

المحرفئاعنانتفتالمصدرورفىلةذاكاناحدراةبئمعهاكانا

وحكيمنصوبابعدثامافكمانل15األكيرافيكاناألحلاالووجبت

51لألجرىلحارجمماالمعيمنااذابطمجركاناثهالعرببعضعن
حرفايمونوتارةبعدهاصضوبامافيكونفعأليرنتالىةخالالن

بالفألعثىابحديذكرفامسيبويهىإفامجرور1بعدهامافيهون
الثهبعدهماصضوةمايمونانوجبفاثعايمودأواللساضاالىسر

ايعراواليمونزيداليسالقومصآئماقولكالخقديرفيالناالخالبر

03لخبر1بعدومالمفبعضألمعمرابعضماواليمرنزببصحعملس
قيلفانستثنابابيخيثونالالومنصوباكواليمونىوخبر

اصخطأللرأالشممايلقالتاتيثالمجدعالتثنيةفيداالفظالزمئم
ليدلىامقامهءقامافكذلكلفظهواآلاليخيزألمقامقماماإلستثنآءفي

فيقالوالبالوإوطاعليجمطفانمجرزالفامقيلفانمقامهقائمائهعلى
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راوالزيدأيمرتالالقومبهرهتوالكرازيدأسليمالقوضربت
مقامهاهنااقيماففاالمننيبحدءاليمونوالبالماوالعطفالنقيل

فاعرفهوالبالوأعليمطاالعطفيجزفلمتيالجماأصلأللحامحنكثر1ء
تعالمىلثه1شاانئصب

الثلثودتالثانماالباب

مباب

تخلىالالحمبنيتاثيايلقىالسكونعلىعتأبئقائلقالن1
معىضنتفقداستقهامئةنتفاقحخبرثةاةإستنهاميمونن1افا

ومللتقليلرثالنزلبنقيفةغيخبرثةكانتأنثامالستهحرف
حمألمتفبننظيرهعلىيحملىنهمماضذهلءالثمجملونومللتكثير

فليمقيلانالبنآيخاصلالثهسكوناعلىبنيتاثمارلثعلى
ثاميهاستةكانتن1الخفايلقىالىكألمصدرفيكتفعت1وبمب

معخاهاورثرلثةنقيضغيثةخبروإنكانتاكألمصدرلهقاالستفهام

قيلفمانستفهامكاالاركألمرصد4فياكجمماللمضارعالتقليللالتقله

الفرققيلجروراالخبروفيمنصوباستفهامفيبعدهامافلمكمان
عددبئلةالخبروفيبعدماعددينصبيمترلةستفهاممامحعلتبي

الخبعدماينهصبدعلىبمنرلةمإلستفيجحلتإثهابعدمامجز

يساللمستفم1النالمكتيرالقليلللعدديمص4ددمحيمترلةستفهامفي

ستأثافيلمجعلتعنهميستنمامقداريعلموالوقليلردقيعلىعن03
تسحةالىعشراصدمنوهوفىالكتيرالقإللبينطلمتوث1العدديتىلة

منصوباممامستففيبعدهامااكانفلبعمابينصوهووتسعين

مجزوهوالكثيرالحددجمترلةللخكظيرنجعلتألفأليمونالخبرفيوإفا

ورلثربغيضةطألخافيفيورابعدهاثهـماوالذاكانبعما



محجازارصبنمقيلفانمعحلىماوكألكبعدها01تجز
األصلعنهـألعلىصباوهوذلكجازأكايلقالخبرفيحلاأل

ولشىدالوالثيئبمترلةالجرورالمجازالنوإلمجرورلمجاز1بيرر

حبيئالعرببعضنعلىابىالوالشيئقيلةالمنصوبمعاالصب

هعلىدجالطاإلحمألالستفهامفيجههـاومجزفصلغيرمىالخرفيا

إذالنكزةبالمفردتبينةاستأأتاذاكافلمقيلفانخرى
استفهامثةاذاكانثالثثاقيلإلمجطحبالمفردتبينانجازثةخبركانت
مخىالنكرةبالمفرداليبينوذلكبعدماينصبعددولحملت

بالمفردتبقأنضزلمفلذلكصاريةوتسعونوتسعرجألعشرأصد
01أذياىالعددبعلماددبفىعلىكحخبرثةوإذاكانتالنكرة

فلمذاإثوأبكثلثةوبالمجيحدربالمفردكمائةيبقن1مجوزبعمامجز
فألنجميعا6طافيبالتنكيراصضاص1إهألمجححبالمفردتبينانجاز

المعرفةقماالالمنكزفييعال4ىالتقيماالتكثيرللتكثيرلمأكانتآ
والذاالشكثيروالالتقليلفيهفأليممختمنءثيعلىتدكالصرفةالن

51يمماانوالتقإللللتقليللمأكانتالخبالنكرةكأمنردثكانت
تعافىلته1فىصن1تصبفاعرفهمفياكابلصرفة1الفيالنكرةفي

الثلثوناالثالثلباب1

العددب

آخسةنحوالمذكرفيالعشرةفى1التالثةمنآهالاأدظتأقمائلقالن1
ذلكفعالاثيايلقنسقخسنحوالمؤثمثفيتدخلوحالر

الربعةيلقاصالالفرقوكانحمماعكلمألنمقيلفاناشبللفرق

صلالوثتافىهيمونانالعددفيصلأنؤلالوجهاوجه

فبقاقآهإلصلذفاطمملهووالمذكرءباالتآيمونن1ئثفىا
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ففاكانثثشامنإخغثالمذكرانالثانيالوجههابغيرئثشا

تيلأاثقلأكانلوإلمؤثثالزيادةححمل1ةثشامناخفثالجذكر
مةلءجؤزيدتكالمحبالغةزيدثاقآأنالثالحثىالوصهالزيادة

الرايمالوحهدخههـابزيااولىفكانثمتفىامنافضلالمذكربةث
بحوغرابإإالمذكرفيفحالمثالءلكانهمجيعونلثهاكانمااخغ5

عقابهائخوبغيرالمؤتىفيالمثالاذعلىماكانويجعونأكربة

فيأسقطوهاالمذكرااآلافأدظىاعالمجسلىالعددحملوأعقب
شغيرفاخهاالعشرةالألالحشرةالىالتركيببعدحكهاوكذللصثثسا

3الاآلءةؤنئإهابغيرالمذكرفيالتريهبلطفييمونالغ
يثيتماانكرهوإصلىايميمترلةصعهاصارتألعشرةمحاآلصادكثوأل01

علىوإصدالمفيتانيتبنبينألمجيحبمترلةبصيرالالنالعشرةفياالى1

تسعةالىعشراصدمنالعشرةزادمابنيفلمقيلفاندلفظ
هـفصذففالثاوعشرصد1عشراصدفيصلالنيلعشرف

المحرفمعقناففاالععيفحرفمعنىصاضممالواوواورطفا

وكاتالبحآقبلككنصالةاالالنحركةعلىوبنيايبنياانوجب51

يبنماأظمقيلفانسائرهاوكذلككاتالمحاخىفثاللىاالفخ
علمهوفيهالتثنيةعلماناصدثاينلويلقىعشرئنى1فياتإت
اعرابهأنوالثانيالتثنيةمعنىاسقطعرابمنهنزعىافلىإلعراب

ماعلىيبتىأنفوجبذيكعنيخرجأالتركيبلطوفيوسطهفي
آخىاتهقياسصلىانييمونانثااصلوجطبنمحشروبنىعليهكانم

منالنونقامقامالتهنييموناتانإلثانيالعطفحرفمعنىلتضثنه
المفحافخحافهوكاوليممىيبنىانوجبالمحرفمقامقامففااثخين

بخألفنغسهفيحملهاليهإلمضافالمضافمناصلىكلالنيها
افربرجألكانعشرإثنىضربتقلتاذااذتريعشريالاثئ
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آشالضربمتقلتولواثنينبتهـفقلتلوالثنينكاوبالمعشرةإقعا

رقاالعشرن1فلنامحظهذازيددونبالغألموافعااضربالكانازيد

احدمنالموإوحذفتمفقيلفالتيهالمضاف1وضالفالنونمقام
ذلكفعلىاائياقيلإحدااسماإلسمانلوجحعشرتسعةلى1عشر

عدادهلفظلتكوناعلمنهالقرجمهايآلحادمنفيوماإلعشرةولحمأل

اذا13ذلكعلىيدكفىائذيفألمعطهوصلناكانالمفردة
ذأ1رذوهاائماصلالثهطفالالىرذوهاألعشرينالىملغو

لنظمناشتمثىانمأليلفاناألصادعنلبعدهاالعشرينالىبلغما

هـليربعينالمثلتيننحوالربعةوالثلثةلفظمناشتفىاكاثنين

01أويادةبناألمعناهيحثملماكاتثنينلفظمناشتفى1لو3ال
الوذلكءامحرابانلهيمونن1لى1يؤذيوكاقونونتذو1نؤس

لغظيهامنفماشتمثىاالعشرةمنهيشتنشيئاديآلمنيبقفبميجوز
قيلفانعشرونافقالوثنينكظمناشتفاقمعنمحوضاددا

منيثتشن1الصلأكانلإلئهقيلعشرينمنالعينفلمكسر
01بالكسرليداقاالحشريناؤلامكسموركسريالثنينؤلثنينكظ

نسعةالىعشردبعدمايمونانوجبفلمقيلفانصلعلى
لمقصود1النبمرةداكان1قسيلمنصوبةبمرةدآوتسعين

بالماصدمجمحلوهذاهونوعافيمنعدودلم1تبيينالنوعفىبرمن
النكزةصدالوالنالمعرفةدالىاهناولىالنكرةدإلمووكانالنكرة

مفحافثاتذيالعددفييلزممافيهيلزموالالمعرفةدالىىمنفثاخى
ضافبايلزمبيئتهكامماجزءاثهفيتوبمضافليىوالثهبعدماالى

النهصوبايمونانوجبوإثيابمرةداءونيمانوجبفلذللص

آئىعئةللبنصذفإشعااكخويناصلهعشرةتسعاثعشراصدمن

المحمفيباقافكانمهحبطلثشيئ4مقاهتميلمالثهاللظفيموجود
رفى



فنعتعوجودةالنهونففيهالتسعينلى1االعشرونفايالضافةمننح

اذافلمقيلفانبابهفيبيناهماولالخيييزولأنتصبإلضافةمن
العشرةغلىحملتلماثة1النيلالوإصدالىاضيغتالمائة1فىبلغث

فمافزمتفاظيههااالغالتسعينعالوحملتمتفهاعقدالخفاوجهمن

تلثامحاقانمقيلفمانبالششعينتشبيهابالوإصدوبنيتبالعشرةتشبيما
13ألمئينثكقاليانالفياسقيلكانمئينثلثيقولىاومائة

محنالىأصدبلظيمتفونولمجمح1علىتدؤالخهاالمائةبلفظاكتة

الشإعرقالالمحفإالأيلماطخرخكبمنختعالىأدثهقالالمجمح
خيمىزفىسزمابممفإدثتججةىائظيكبعضفيكلى1

آلافثأجريممحلفمانكثيرةالخوذاعلىالشماهدبطوبممفيايا
المائةانعقدكااللفاللثمميلصدالوالىإلضافةفيالمائةمجرى

حاديفردمعولميآلحادعليدضلذا1افإليجدحلممحقيلفانكد
اؤلالوإصلىالنطرفالماصدانكاطرفلفالنقيلكالمائة

يآلصادالىففيمماءبرىاجريفلذلكعدادتتكزرثمآخراللفو
تعافىلثه1ثتآن1مبتصفاعرفها

لثلثون1ثالرابمابالب
ءالنداباب

اشبهاثهااصدىلوجهينقميللمعرفة1المفردالمنادىإفياقاثلقالن1
النادواإلفىوالتريفالخطاباوجهثلثةمنوذلكالخطابكافم

طتءلخطاب1كافاشبهففاالثلثةجهنيثصفاءضألصدوكل

تيألصواشبهءاالمثانيدالوجهمبنحةالخطابكافانإيخاكايألوجه

بااشبمافكذلكمبنثةتالصووتالمعندهاينقطعغايةصارالثه

سكلىفيفيالنداقبلككنصالةلهالنقيلحركةوليفامقيلفان



ألمحركةفلمكانتقيلفانتمكنالةلهوليسىبنيماتفضيألحركة
البماالقبسالفغعلىبنيلواؤلالوجهاوجهالثلثةيلقكة

بطلإذأافنسالىبالمضافاللتبسالكسرعلىولوثفيينصرف

الضعلىةفياثهالتانيىألوجهالضمكلعلىهبنأنثعينلفخواكسرعلىقهبئ
هالنفسكاتالىمضافاضافأنكاقالئهفحافوبينبينهفرقا

يلثبسلئألالغصكلىفيفيمأتوصاكانخميركالىخحافاإنأكانهكنسورا
الفئممحكلىفيتاثهالثالثىالوصهضافايدخلالالغالنأبالمضاف

فبنوهوبعدقبلشبه1عندهاوينفطحالكألمبهايتمغايةلثاكانال
النصصبالرعوصفهفيجازفلمقيلفارالفمصلىابنوكاالفمعلى
01ظاللعلىحمألاهـفعاجازقيلالظريففالظرزيديانحو

فوصفيصلالنالفحبهوعنديختيارووضحاعلىحمألىارضب

ناهاالمحملعازفلمقيلفاناألظالعالالموضجعلىالمحيلهوكنا
الفمالنقيلإعرابكةألصفةوضةبنآكةزيدوضةاللةظعلى
4اتففاهالطسادهللغاسكلالرفعبهث1منادى13كلفياطردلرأ

اةبىكةطكماكويخرجطاأالشبههذاانغيرالرفحيتبعهانزالرفح
علحديالرفحومجرزالنمبهوألقيسىفلهذاكانمبفئسمأن

علىإنصباومجوزالظريغطنت1فيهالخقديرمتدآمحذوفتقدير

بتقديرفيهالرويؤبئالظريفأعنيفيهوالتقديرمحذوففعلتقدير
جمرةإإلسماهاشبهلمنادى1أنالنعلىبتقديرلةوالنصبالمبتدأ

مالرفعايضاالعطفازفينمقيلفانتوصفالكرةاءسما
الخصبالرفعجازاثياقيلوإلمحارثإلمحارثزيدىبانحووالنصب

قالالموءحعلىوتارةظاللعلىتارةالمحيلمنفألوفيبحثاماول
قرأنمناكصببالرقعالطيرردآلطمعاازبي4جحايآتعالىلته1

فلملقيفانالموضحعلىحملهبالنمحبقاومناللغظعلىحملهبالرفح
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كوناأنامنادىفىكلصلاالنملمنصوبثنوالنكزةالمضافكان
فببنآنهيوجبماالمعرفةاالمفردفيكرضاثهمفعولالئهمنصوبا

اختلفقيلالنصمبفيهالحاملفاقيلقانالصلعلىةأهما
مقذرفعلالنصبفيهالعاملان1فىمبعضفذهبذلكفيالخويون

منصوبثه1الىآخرونهوذهبزيداأناديزيداأدعوفيهالتقدبر5
فيهتجوزائهذلكعليدؤوإثذيالناديدمحر1عننابتالنهاييا

مقاسقاملثاثه1المحروففيتجوزالالمالةوزيديانحويالمالة
فمسألمخاطبينالنكزةالمضافآليسىقيلفمانفيهاألمالةجازتالفعل

دهاالوجطينقيلالمفردبنيكااباءاسماموقحلوقي3طانجيا

بالمضاففيتعزفالمضافوأهأالخطابءااسموغفسةبنوغالمفردأن01

مىالشبهقبعيالنكزةفاكالمفردالخطاباسئماموقحيقححظمهاي
المضافن1سفمنالواثاألتانيالوصههابنامجزاالخطابأسبما

افيعرضالثهابناؤيلزملمإئهأللخطاب1ءاسعماموقحوقعاىالنكرة
محلصلالثهيهاالمضاففوجودضافأافاالدآءمنمنعما

النكرةإفامقامهيقوممافكذلكالبخآءيعنعالتوينووجودالتنوين51
النكرةوكانتقصدهايقصداقياالنكرةوبينبيخهالفصلفنهصبت

فكانتباجماعررالخرجةالنهابالتغييراولىقصدهايقصداثتي
يجوزصيلالندحرفصذفجموزللقيفانبالتغييراولى

بأيالندآطافجللالنالمبمالنكزةألمحالندآهحرففلى
إلألمرإكثىاثااطرحماففااهـجلااطذاوياالرءلاايانحو

قيلفانباالسجمافالمذلكيؤذيلئآلالمندآءحرفطشحتلم
زيديانحوزيدوصففيجازماهاهاافيوصففيمجوزنمهـ

هيربمفذهبذاكفيامخوثونااختلفقيلالظريفأطريغث

جمماالجادىهوهاهنالالرالنالرفحألفيهمجوزالاثهالىينالخوي
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والالملففيهماندافىقوصثألهاهنااثاادضلوااخغجمقيقة
صفةكونهمحالرفحفيهيجزلمفيقةالمحئالمنادىهوطئاكات صا

ببرزاثهالىالمازنجأعثمانابوبوذهءالندافيالمقصودبائهيئانا

عنديوهوالظريفزيديايجوزكا3الرأحميانحونصبأفيه

آهالأللفيآبينمجمعمالمفلمقيلفانستعمالرهسالوالقياس
حىايجفلمالتعريفتفيدفىألألمفىإللفالتحريفقفيدياالنقميل
قيلفانوإصدةفيكالهتحريفصطالمتامجنمحالاذيغصهـتهعألمتيين

وجهانذلكفيقيلبالعالتةاوءبالنداتعزفهلزيدياقي

تعريففيهصدثمنهزالالحالثةتريفاننقولاثااصدثا

01تعريفالثنسلتماثاوالثانيتريغاتفيهيجتححفلممدواءالندا
المجمجعررمنعنياالفاذلكجازولكنفيهعااجتالندآالعالثة
والحالثةالألملغمحكيالفظئةبعألمةاذاكاناالتحريفينبين
الشاعرقالقدآلشىقيلفانيمابينالفرقفبانلفظثةبعألمةأيست

فزااللذاقالغألمانفيايآلخروقالقلىتمئمتاثتييافديتئا

51اثياقولهقيلفىالألمافاليابينزالمجححطفكيف
محثيبالوذبخيلةهـإنمتقلتيفمتاثتييافديتك

لوكلالمئالألملفالنىالألملفالبننجمحفائما

فيهففاكانافىالألمالبااللفبصلتهيتعزفثما1الثهللتعريفليستا

اآلخرقرلهـافااوبييثبينيجيحانصازالتحريفلغيرزائدين
مشرأكعسبانيأنإثاكما1فزاللنانالغألمانفيا

مقامهالصفةوإقامالموصوفمحذفالغألماتايفيافيهفالتقدير

قدقيلفانانقفيوردالالشعرفرورةآءوماالشعرلضرورة

اتزطائياقيلوالألملغصيايينحواللهياقالما

طسةحرفعنعوضوالألملفانادالوبهينايجعحوأبينى



لفوجعلراولهمنشةالمفاثسقطوالهاصلهفانياللعمغسمن
ليدلىاالزةقطحجؤز13ذلكعلىيدكوائذينهاعوضاالألم

هزةقمحوفماففاكانتالقطحزةعنعوضاصارتقدأخها

الوحهابينيمجمعماانمنيمتنحلمسمنفسسحرفوأقع

علىفثاسئعمافيكؤالئهصثةظيعمهذافيجازثيا1اثهالثاني5

المشذدةالميمالمحقثلمقيلفانمخيرهفييجرزالمافيهانجؤزألسشتم
فذهبذلكفيالخويوناختلفقبلاللنحو3هذاآخريخا

والذانداالثهضومةإقآءللتنبيهائتييامنعوضاحمهاالىالبصريون
العوضبينيجمحىالئألاللىكليايقولونفألاييجيعواالمجوزان

إلصلإئمايامنعوضاستيا1أفىناالكوفيفىهبوالمعؤض01

صذفوأالسنغولوجريفيكألمملىأكنزته1بخيرضاااللهيافيه

ثلمروقالرءشيافيفيهلالأبشقالتخفيفاكاماصبعض
اثذياقاهاهنالكذففيكألمموهذاكتيرافهويلفيهصلفى

الشاعرقالابينونمجعهإحممصاعنعوضاليستانهاصكلىيدك

ءآالفالألياياآقرلطاألذثساءاذاإتي51
يآلخروقال

ررثماعلينائخناد3رأكالألفياشثافيتتقولىكاثااناعيمالمث

العوضالنأاينمجيحأعنهاعوضاولوكانتوياالميمىنجحح
اكوفيكنقولافارثونااليهاذهبماعااليجتحعانالمعؤض

بمرهاولمرلوكانالثهفاسدفهوبخيرأفنااللهيااصلهانم

لمعنى1هذاإلىيؤذيفيمااللفظهذايستملانجازلمايهاوذهبوا

قالذلكاشبهوماآخزهاثمآالقئهالأليقالانيجوزثه1شلثوال
زفاطشرفىمنالمحقفوهذاكانإنئمآقالىاوإذتعالىالله
مامرولوكاتأليمبقذالبئختاآاوخآآلثعنتجألاعلئن



9

عندكمنالمحقهوهذأنكانيخيرافنافيهالتقديركاناليهذهبو

نهـاانتذوالاليمبعذاباكمنا1ألسمامنجمارةعلينافافطر
منجمارةمعليمطرإنبافيامميمونالذ1الفسادظاهرألتقدير

المويابينمجحعأتمجرزائهموقرألمبعذابيؤتوأوءالمما
وأهالشحرلضرورةبينىعاجمحاثياالفيهحمةفألانشدفىهمابدليل

إلعوضبىانللضرورةظبينالمجححبروإثماالضرورةلطفيألمايقح
الشرضرورةفيجاشوإفىفىضالعوضبينوإلمجححطةالآخرفي

وحبوإلى1الممنةنجيحطاجموييخأمنفينفثااالشإعرقال
تعالىلثهلتآء1انتصبفاكرفههاهنافكذلكمنهاعوض

الثلثونالخامسالباب

ايرخيمباب

قيلفانءالندافيماخرفصلفقيلالترخيمماقائلقمالن1
طلبالمحذفالكألمفيدورهكثرةمحيلالندفيالمترخيمخعنفلم

51عرالبصذففيهعرضىأثهترىنغييربابوهولمحفيف

لفلنبالتخييرظيؤنسالتغييرتغييربابمنوثاالتنوبن

ذأكفيالخويونختلف1قيلاحرفثلثةعلىماكانمترخمجوز
ااالترخيمالنوذلكترخيمهخوزالاثهلمط1البصريرنبفذ

غايةعلىفيواحرفيثلثةعلىوماكانيفالخأألجلمالكلفيدضل
آوذهببهإلجمافافىيؤذيمنهالمحذفالنالمحذفتححلقألاقى

كقونحووذلكمحريهاممطهاذاكان1ترخييهمحوزاثهالىسناكوفي

يماثلهماالسئمافياللثذلكاشبهماياكمتويخاكتفعنياعنقفي

بدليلودمووغدويديفيهويالصلودموغلىيدنحروبضاهيه

ودموغديدفبقيتلخفيغصفصوهافإيضادميانوقيلدموإنمقو



طفيلمحذف11اندهاأأوبهينمىفاسدوهذاهاهنالكفي

فظاهرلعتطفيقفتهأفاالقياسعنبعيدالصتثالفيقليلاليما

بقتقيالقياسفألنالفياممأعنبعإممامعدودةيسيرةالصفاكمالت

فلييحذفهـالالفايقلبقبلهماواغتحزكاأذالعفةحهـرفنة1
الثانيالوجهالعاسضالفعلىأئهعلىدكدمومنهاهناذف5

المحركاتالستثقالودموغديدمىالوءيآأأصذفاثماما

فاثماالترخيمبابيخاافاودمووغدويديفيهاصلالنكلجها
حمروفهذيكثرتأ3لخفيفألقياسضألفعلىفيهالمحذفوقع
بالمحذفتخفيغهالىبناصاجهفألالخئهيةظئالثههاهنايوءدو

سنياشةفيقرلكنحوالتانيثعألمةفيماالترخيمازفلمقيلفان01
رليستامالىضممابمترلةقآإألنيثالنقيلذلكاشبهوها
تقولالمركبلممنالثاقيإليمذفصذفهاكانجافىمبتآةمن
ذللثألتمبهومايابغلبعلبكوفيياحضرضرموتترخيمفي

ذلكفيالمحوبرناخلفيلقيهاالمضافترخيممجرزلقيلفاق
يخايموناثياالترخيماللثترخيمهبحوزالأثهألىالضريونفذهب51

اليجوزفكذلكبياالندآءفيهيزفئيهأألمضافبياقيهالدمؤثر
زهيرمولوأواترخيمهمجوزافالىونالكوفيوذهبترخييه

وهويايأيقة

يذكرثببالفىالرحمإصرناأأحفظوصعكرمآلياحظمأذ
قيسبن4ذخضبنعكرهةهوللترخحمالتتآمحذفعكرمةالياارأد03

ألشاعربقولايضافياكيألنبن

لمجيبعيتةدايسيدعىحزةابنفكلدمحزوالتئأبا

يآلخربقولايضماإتجىللترخيمالتآصذفأألاعراباأراد
ثزيوجعنتينقاربتحؤإآيوماترلمناأما



خمةالااإئشدوماجمازهكثيلماللبراتأللمحذفحشةأيخد1ر
الشعرةضروفييجوزيبماألمضاف1وترخيمضرورةلرخسهاالنهفيه
الشاعرقالالشعرلضرورةالندآءنناةبالترنجبموتىكما

أماماشاسعةمنكتأرماماكمحبائلأمحتال
ئؤوقالأمامأليريد

علوأقدالناسفإنهأمتداولرويتهأشثقإنرثطابنن

3ترخيممجوزفهلقيلفانمفيكألوهذاكفيرارثةين1يريد
الساكقفلىمعآخرهمجذفساكنحرفآخرقبلائذيالمفرد
ذلكقيالخويوناختلفقيلالالصمبطريافيتقولانئحو

01ماحركةيتالثهكاثذلكيجوزالائهالىالبصريوتفذهب

السكونفكذلكالترخيمدخولقبلالؤخيمكاكانتدخولبعدالمصخم
ألمحوكةبقيتفكمالخزكافيالمحركةوجودحسبالساكنفيموجودالئه
ترخيمهن1الىالكوفثوقوذهبألساكنفىالمعكونفكذلكالخزكفي

المحرفالنوذلكقبلهاتذيالساكنلمحرف1وصذفمنهيألخيربحذف

51ألذىمجذفالاةئةقلنافلوساكناآخرهبالخوهذامنسقطاذا

المجوزوذلكءاأشبهههامنوماإتديشابهن1افىذلك

مجذفانينبنيلكانمعتبراهذائوكاتالثهعليمسوهذا
3ألمت1لى1المضافيشابهن11لىذلكيؤذيلئألإكسورإالمحرف

اثصازفامكيلفانيهاذهبمامافسادعلىفدكبهءلقاوال
حرعلىبأنجازكاالقولينحد1قعالمضمولالمرخطيبنى

مجذفلمم1بمترلةالمرخمسمقثةبقذرلو3القميلوسكونه
منهيحذفألوكمامالوياصاريانحوالمغعلىفبنىىفيمنه
تعاثطاللهءشأأنتصبفاعرفةجمه

أثا



لثلثولثاسثملي1ابيل

النذبةباب

الجدوبفقدعدالناددبلجقمحخيلقأفدماقمافلخالان
لقيفانبلمصائ1لتحعتلضحةأثالنستآذلكلجقمااكثر5

وإنيآخرهفيوقآالفاودةفيياأوقيلالندبةعةصلىا
يكونالصوتجهـكالمجذآخرهفيقآفىالمفأؤلهفيياأوزيدت

اللفالنلفبعداقآءزيدتهديدينوتينمحبينلمندوب1

لتظثرألوقففيعليمصاءاآل1فزيدتخأيزيدهاعليهادالوقفخفثة

ألءاليندبانوجبفلمقيلفانالوقففيبعدهابزيادخهالف01
ألسامعينعندللنادبذراذلكإيكونقيلهااشاسمائهكرف

أتهاعالتففىشاصرهفاذاوالرزثةالمخحفيكوهثعذردطه1اذ3ال
يانحويهاضافأاخرالندبةافالحقتفلمؤيلفانحيبة41عإل
النقعيلالظكريفاهزيدياتحونمةانمصهـافوالملكاعبد

بمترلةاليهخحافوإضافأاخدآاتنبيهلجقهمالخق1ت1بةالندىالفص51

المضافبذكرءالمفحافيتمالاذلكعلىالدليلإصرلثي
لواثكتريياليهاالمضافدبرمنالمضافدجرمعبذواليهأ

اليهالمضافإذكرأليتغاوثوبغألمخزوثوبزيدغألمفيقلت
الفلخقانارالوإصدالثييئلةاليهوإلمضافالمضاففثاكان

ءثيبمترلةلموصوف1معفلبستالمصفةافايهاالمضافآخربئالمند03
دبهرفيمخيزأنتبلىلموصوف1معةالمذكريلزمالذافكأصد

فلتاذااثكتركماتذكرهاأشئثإقدبهرخمامتثإنالصفة
ندبهرخهاششتأتالصفةدبهرفيخثراكنتالظريفزيدحذا

جمترلةاشاص1علىدكالصفةدبهرفيخؤاإذاكنتتذكرهاأثحئت



ا

دبةالئألفالحقالأنوجبدياثيئيمترلةيمونا11إذصداوجمه
بنويونسطنالكوفيضبهذهباوقديهاالمفحافبخألففةالم

وفيهاضافااعالحمأل9الىإلمحاؤثاجوازألىحرجمأألبحبيب

حمتتيعديماأالشه1المعرببحضويحكوناعنبينىلحاعرقاخئا

هأفىضافاذبةارفلمقيلتفاعليهيقاسالشاذوهوهخبالشاصا
ينادىالالجدوبالنقميلندقهمجزوأ5غألمانحوالخاطب

فيمأمرجمماوقعقدوإفمصيبتهبالنافىرإمثينادكطهـتليمب
ذياذامنالةفياليموتكيفغهويظهرجسيموخطب
1ثبؤذيإحانؤندجازفلخاطبنمسلمنادي1ئااجاب

01تصيقاعرفهمجوزالوذلكخطابعألمتيبينفيهحيجاق
تعافىاللهشاأن

دثالثلهالسابمالباب
البباا

51قيلالدارفيربئالنحوالفخووالمعالنكرةبنيتأقمائلقالن1
لرمنالالدارفيلالرقرلكالتقديرفيالنالمعبنيتثيا1

منفتصلففىثاالذارفيرجلمنلقالقائلجمالبالثهالدارفي

وإثياكأتين1فرجبالمحرفنىنتالمعمتوفياللفظمن
محةالمحركةاثماكانتءالبنآقبلقتماالطالنحركةعلىبنيت

حمفحء30المحركةنن1افىنمخواضبوذهبالمحركاثاخغالح

النإننفيضةالخمااءاجطالضبتعدلالالنبةحركةالإءهـات

تاجمىهعلىمجحلوأذهكماضعلىالثيءمجملىنولإلثباتإنأنيللنال
الفنويقعتنصبألالعيلفيانولفرعالطأكانتالانترىيال

ئخطالفروعاذالصلدرجةعنإفرعاليتطتنويخمابيرالنصبت



لوجمحيمحرباكانلوأالثهفاسدحديوهذاابالصولدرجاتن

ءلثيمهواثياانحيلمنلشىنالتنويالنأااليتنوينمنهامجذفالان

المحلحذفهمعنىفألإنعملمنيمنلمىاذااصلهفيممفه

صلدرجةعنفيطاثياالغريمالنلءدرجةعنالفرعلمجط11
جمبلعملىمنألتنوينيمناإذاصلعملمنفيماكان5

ربعة1جمأظهرقدإندرجةعننحطاطها1تمالفرعمحثابتايمونن11
النكرةفيألتعملالوالوالنكرةالمعرفةفيتعملءانث1ؤلمماضح

اس1محيهمبداللقؤضهـماول1محالتركبسانث1والمثانياصثة
بالظرفبينهبيشهاالمفصلهحاسمايخاتعيلإنن1ىأنالثععنهاا

ممفيتعهلءأنن1ثالر1بملاألمحثحعلالواللمجز1حرفي01

منمحندكتيرالخبردونمفيتحملوالالبصركنعندلخبر
قيلفانصلالمحهانءدرجةعنالفرعالتيالتفاالمحفقين

الرفحفيهازكااللغظسكلىالنهمحبفيهجازالنكرةعلىعطفذا1فلم
البتآاطردلمالثهقسيليجوزلالمبيئلفظعلىالعطفالموضحعلى

الطرادهلمحفعولطالنصباشبهتالالحمهاحكثتبمرةنيكلةالغءله51
فلىقيلفانبالنصبليهايعطفصن1لمجازالصربحركةفائثعبهتفي

اللفظحمالتنصبن1زيهإالفغعلىمعهاالنكزةفةتبنىانجاز
نجنآفمنكثرسممحيمءبناالنفديللموضح1كلىحموقرفح
يبنىأناثضازطالمحرفمحاللميبىنا1زففاطالمحرفمحيع

اثهبدليلالوإصدالموصوفكالشيعحيموناقدالصفةالنالصفةمحمء
الرجلاشهاقولكنحرفيالصفةدونوفلمو1عالالسكوتالمجوز

والصاحبهمعامنالأصدتبنيكلانمحازواصدءيالمعنىصاثم
الىيؤذيالصفتهامحكبتاذاالنكرةالمحتركبأنهاهنايجوز
كألممفيلهنظيرالوهذادةءإكلةبمترلةكاالتثلثتجحلاث



ا

امرأةرالالدادفيالرجلنحوكزرث1أذالرقحزطكلمقاناقيل
أمرأةامالدارفيأرصلقاللمنجماباكاناذاكزرتالثكعيلد

الالسنحسبعلىالمجمابليكونامركروالالدالرفيالربئؤتقول

بعدتفحالنكرةالنقيلالمحرنجةدرنالنهكرةالمحبنيتلمقيلفان
هوقعتفماذاألدارفيرجلمنهلتقولاثكتركثستفهامؤهـق
فيمنتذإذابإلمجوفيمنتقديرازالالسنفيت5بحد

تقعفاللمحرفة1وإفاتبىأنفوجبالمحرتمعنىالنكرةضنتالسوال

الدارنيزيدمنهلىتقولالإذترىإلستفهامفيمنبعد

مجزبىاذاألمجوابنجامنتفديرصبهزالألسىفيمنبعدققحافاذا
يجئىانفوجبالمحرفمشالصرفةيتضننلمبالمجوفيمنتقدير

المطجأفياللبلةالهيثمءالشاعرقولفاثااألعرابفياصلهعلى
لمجازالنكرةحكمفيفصارهثمالمثلىفيهالتقديرالنجازفاصعا
ابيوالمتلايحسناباوالقضثةمقوهذاوعلىالمعيبنىان

زيدالنحوالتحريرمحالرفحلوجبالتقديرهذاولوالحسن

هالقيلالصرفةفيالتكريروجبظمقيلفانعرووالعندي
زيدالفقالعروامعندكأزيدقالكأثهالالسنلىسمبنيآصآ

رداالثالتكريوتقديرفيالالسىانعلىىالدليلعرووالكدي

كانعندكأزيدقيلاذااثهتركطالمجوإبفيبمرهالىيفتقرال

اصلالقلتكاتكتذكرأنغيرمىالتقولأنلمجوإب1

حمارالثهيمزرأفائياكذاتغعلأنلكبذالمقوفافاذلث
اجرمعناهاكاءكانتجثفاخروهاجمراهالكالينجنيجمترلة

المضافمعالتبقأقيلفانإفىكأجماطاالثفاقيدعجرىفييذر
يهافىالمضافالمضافالنالمضافمحتيئإتمجزأفيل

ثلثتجعلاتالميؤذيلكانالمحبخيافلىوإصدلثبئيمترلة



أ

فبافاإلمشثهكألممفيلهنظيرالذادةأكلةبضلةعات

أقتصبناعرنههايف1فاحكمحكهالمتركيبمنمتناعه1في
تحالىإلتةشآ

الثلثونالمثامنلباب1

المجزحروفباب

االعيلتأثعاإلمجرفيلالمحروفهنعيلتاقائلقالق1
ملةطيمونق1وجبمختغهكانتمتىإلمحروفءباالسماضتاخت

فاثاوجزونصصبآرفحسإعراباللثالمجزتعملانوجبثياو
الىألغاعلفيايضاالرفحافىلاألالمبتدأفيالرفحالمإلبتدآسبق01

اجودالمجزثعيلإنوجبذافللمجز1أليبئلمالمفعولكعبالنم

إلفعلإللملينوسطاتقح1الكأالمجزعيلثاثماقولانهذامن
انثموسطالوطفاعلىالخصبالرفحبينطاووقحوالمجز
فيهلمجز1ثآلخراليلزمفبالمجزيلزمرهاأضربينعلهالمحروفط

الماامماورثوالباالألموفيالىفررفىيخهابرزيلزآمافائا51

فهاأذكرهاىإضحءواالشوالقسمفيىالتآإوفاافيهالمجزيلزم
اكطوالكافوعلىفعنفيهألمجزيلزمالمااثاتحالمطإدثهشآان
طاالفماذاكانتحرفايمونالماكمافتكونعنءآفاومنذومذو

مجرورباالضافةبعدهاوماالناحيةبمعنىبمانتالمجزحرفمالءءلد

الشاعرقالم

ثمالكعنمنافيموضؤيميناالفراقدكلهـصاوفاجعلىفقلث
الخركىقال

وشماليمزةيمينيعنمنيةدلمماحفلقدأراني
إلخروقال



01

اوسماهحالخطنعنهنثثوفياسريمعليهاكلجرت
حرقماكائت1داذقتلنظردماالمحيمينعنمحنخروقمالط

ذلكأماألقوسعنرميتجهاكقولكجرور1بعدهاماكان

حرفصحيهادخلاسمافاذاكائتوحرفاوفعالأسمافتكونوواظ

الشاعركأولياالضافةرأمجربعدهاومانوقبمعنىفكانتلمجز1

مجفلءبزيزاقيفىرعنتصلطلزهابعدماتمعليهمنغذت
يآلخروقال

رذكاتسى1تسىد1اجبرأتمابعدالطفىتنةضسكليهمنأتت

خروقمال

01ألاااجوإزقطحتبهنوشحاألصاصمننؤشالمحوضتنوشغي
نحصوحممازمانسلىوتدلطدرمنسثشفةأتفعألكاتثاذاكا

سالفالواى3مصيساوسألكقولللثوطاكأاءيعلوالمجبلعألنحو

علىنحوبهامجروراحدهاماحريخاكانتإذأكااذلكبهاثما

فاذاكانتحرفانيماسماكافتكونالكافهأشباههدينزيد

51ماوكانلمجز1حرفالممايدضلانازومتلتقديرقذروهااسما

ثقينيمككمايالتوصاالشاعركآولباالضافمجرور1بعدها

حرفيدضلن1مجوزالالئهمايخةثالتاجزحرفيالولىفالكاف

اصألألاكاتمبهردعتحكقيفءالشاعرجزكؤلحرفووجز
ثماعرالكقولفاعلةايظالكافويمون

03االتلالزيمثفيهتهلكنكالطشططذويييىولنأتنكهون

اليههاأألحلإسنادإرفحموضحيخاوفاعلةاالاطحمهاهناففالكا
كزبداثذيثماجانحوجمهامجرورأإحدهاماحرفاكانفاذأكانت

فيمايالستيثنتآءبابفيادجرناففدالوثىافاطذللىإشبهوما
ثعافىاللهءشسأانبعدؤلجافيهانذكربابكالفلومنذمذوإثاقبل



ا

ارجهربعة1فتكونمحنفاثانحتلغةكتهـالمحروف1طمعانيانثم
1ليالكوفةامنسرتكقولكالغايةالبتدآيموقانؤلالوجه

ادرالمالمقضذت1لتعيضكقرلكيمونن1الثانيفىالوجةالبصرةأ
آلمزخسصحبىاقآتعالىكقرلهألمجنسلتبيينيمونانالثالثالوجه

ن1ايجوزوالباالجتنابلمقصود1صيناخدظتطفنأؤئالطآمن5
بعضندثانبعضجناب1بهالمامورلشىالثةللتبعيضيمون

فيزأئديمونانالرابمالوجهوثاننسجاجعنابلمقصود1أئما

ومقكيرهإانملماإلتقديرمخيزةممنممانعالىكغولهالتي
بعوذهباحدي00دأمنبالربمماالنتاعرممقولظ1ر

تعافىبقولهويستدكالوإجبفيظ1زيمونن1يجوزأتهالىنالخو01

كيغضضينلرشقلىتعالىولهتزاظفنيمممسصمنعثكئمويمثر
ليستمنالنآفيهلهالجمهبه4ستد1ومائد1زومنأبصارصثء
الللخبعيضؤيهنمىلميثآيممصمنعثكئمويمالرتعالىفاةآقولهثد1ز
وإيتآخطآتهاإخهاوبإبدآإلصدقاتيمنرالماالذنوبمنالئهثد1ز

فيهفقأئصارهئممنتجضى1تعالىقوله3اثاالعبادمظالمللفقرة51
العليمحزمعمأبصار1يخضأنامرواشيا1الحممللتبعيضضما1

عكلىفخكونلى1إفائد1زتصويللتبعيضنها1كلىفدكاعطأ
الثانيالبعحرةإفىاكوفهمنسرتيةكةسلكظتكوناناصدثاينوج

يتي1زمثآاآىوائديمئموجوهكملى1ناكتعالىمعكقولهبمعنىيمونأن
ألكعبينومعفقلمر11محي1ختئهتآلاقااكمقازبرومعكموآئحى1مء

فيقالفجهايشحوقدالداريخازيدكقولكالظرفيهنمعناهاقفا

لمال1كقولكالملكالخصيفعناهاالألمأفاالمعامفيينظرزيد
كتتكقرلكلصاقفعناهاالبدأفاويماكبهيختصني1لزيد

تخالفوالتقيماهـعناهارلثإفااباقلمقيكآألصقتايبالغلم



مالصدرجمهتتحاحمثرلالموجهاوصهإربعةمىألمجزرف

فيتعحلالاأالثانيالرصهمصدرالفيقحقالألمجزوحروف

يلزآأثهثاكأىالوجهوالنكرةالمعرفةافيتعملالمجزاوحروفبمرةفي
انهاألمراخىالوالصفةمجرورهايلزمالالمجؤوحروفالصفةلجردرها

هالمحرفاليلزمومذابعدهااالىأوجملتةائذيالفعلصذفصهازمي
آاكألصدرفياقافاكواجمألاخعضتآلجعانشجهخعصاصها

اشجهتنفيهيقاربالثيئوتفليلىالتقليلعلتدلنلثاكانتفاخما
ألتعملالإهـأكوخهاالكألمصدراالالننيوحروفالنيحروف

التكثيرعلىتدؤالنكرةالمقليلسكلىقدكلئهاكانتقألخهاالنكرةفي

01إهـأالتفليلثافيليمغالتكثيرول4تداثتيبالنكزةتختحنانهـجب
ألفعلفصلىعررعوضاذلكنجعلوامجرورهاالصفةتلزمكؤنما
الغعلصذفواهـأالمشعرضرورةفيذاكيظوقدبهيتعفتىاتذي

فيهالتقديركانيغرجلرلثفلتاذااثكتركطبهفللعلممعها
كماعليهلمحال1لداللةالفعللمحذفلقيتاادكتيفمرجلرلث

51وقؤموزعؤنعأإقرلهالىجيبكيخيدكاذضلتعالىقولهفيصزف

نمعناهاعررفاماهنافكذلكعطيهالمحاللداللةحمرسألفيصوأ
وقدالتثمبهيهنمعناهاألكافوأفاءالشفعناعلىإفاوزة2

قالءثيمثلهليسوتقديرهشيئيىكمئلعلئستعالىكقولهزأظنيمس
وهلىالمققفيهـكاوتفديؤاحمققهاكاكيألقىأبلوإحقالشاعر
تعالىألتهآتانتصبفاعرفهالطول

أينلثوقتاسعأالباب
حىباب

فىلإوجهثلثةعلىقيلتىئسمتعملوجهمعلىقاثلقالان
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وماخرآنمطلحىحصثآشألمتعافىقرلهنحوجركإلىحرفبمونان
عليهيعزجالشاذرلفألالخوفننجماصكةقولفيبمالجرورابعدها
حتئبعدبتقديرالىجرورأثهلقاثهبععنحيمقدماوهو
الىأعلىحمألطفةطيمونن1الثانيالوصهالفسادظاهرقولوهو

بالقوآحىومررتزيداىحالفومررأيتزيدحتئالقومجاثبمخو5

الشبهووجهاشبهالخهاقميلألماوعلىحثىحملتفلمقيلفانزيد
داضألبعدهاعاغايةكانإذأكانتيةظيمونانحىلاالثا6يين

زيدزيىحمانحثئالقومثبجاقلتاذااثكترىقبلهاماحمكمفي
هذأفيالماوشبهت1وزيدظأالفوآجأليخاقلتلوكا2يئافيداخأل

يمونانوجمبطفةطكانت1اذفلملفانسطيههاتحيلن1جازالمعنى01
لمآاالخقعيلالماوافيذلئواليجبقبلهاماجنسمنبدهاما

طرفيمونانيتصؤرفألالثيءطرفياصدعلىالداللةللغايةكانت
غايةالنستآءلجعلتثافحىإلرصالجآقلتفلويرهكءقالشيئ
ابتدآحرفيمونانالتالثالوجهلءاوذلكمومقطعاإلللر

ذاهبحمروحمقوذهبىأضاربزيدحىالقوآربكآئانحو51
عرلشااقال

أشهـكلدجلةماتحىبدصلةدماؤهاتئجالقتلىزالتا
خروقمالى

ئقذنآبارسسالنماالمجياذىوحكافييملحى3مكلث
يموناليلقاألعرابنموضحبعدهالمجيلةيمونؤثلقيلفان53

منبموضعاالمجكماثياالمجملةالنيإلعرابمنموضعبعدهالمجيلة
برصلمررتنحووصغاتقحانامجوزالمغردموقعوقعتذا1إلعراب

يذهبزيدنحومبتدأخبرو1جمكزيدثبصآنحوصاالاوقيب

إلعرابق5بموضحاالالمجكمانفينبنيالمفردعوقجهاهناتقعلإذا
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مقرنحودةأمسائةفيأئحتعكوتدحىفيائتيالثلثةجهنهن
والرفحبالمجزرأشهاوحثئرأسعهاوثهاهارأحىاالسحيكةالتأ

تجعاثان1علىألنصبثجزحرفحىتجعلانكلفالمجزفىافصب
ءبف1فيتجعلهان1سلىلرفعفىالسمكةعلىفتعطفهعطفحرف

همأحولراشهاحتئتقديبرهمحذوفوخبرهءباالبتدآمرفوصكافيكون
ينشدالثلتةالوجههوعلىعليهالمحاللداللةأفيصذفوإتيا

ألمقاهاخئهحئئالزادهآزفيفيفةاألقى
عدالرفحالعطفعلدالخصبمجثئفالمجزدإلمجزوالنصباهـفغبا

تعالىاللةآشانتصبفاعرفهافيفىالمفاهاءبتدا

يألزبعونلباب1
ومنذمذباب

كلآلالمحرفذوعلىيبفذوليألغابانقلتمئلظقمالن1
غلبدآ1قلناإثيالبجازاحرفاويمونألمايموناطاندأصد

51بافيالصلوالمحذفدظهامذالنالمحرفثةمنذوعاللبرمذعلى
ن1علىالدليلسمافييموزاثطوإلمحذفمنهاالنونءذفهنذ

الجهاالفىتلرددتسرتهااوحصغرخهالواثمامذمذفيحمل
انيرمرداغيرالالنأأمناذيمميرهاجممنيذتصغيرهافيفقدت

اذافلمقيلقمذملففيلعأنعلىفدكصههـاال1الىشيا
آومخذيوماتمذرأبخهمانحومرفوعاابعدسعمكانمنأسكمانا
خرالنإأنااعامرفرطابعد3اثياكانقيليلتان

قولكفىهـوأووبر1هوابعدجتدآوماهماومنذمذجحدأالن
النكىآمدمانيرذلكأمديلتانومنذيومانذ5رأيتهما

ياللبئبنحركانااذااألاليلقمنذمذبنيتفلمقيلفان



أ

ذأ1الئكألمحرفمعنىئنالطابنياحمين1أذأكانانثةعبالمحروفكلفا
أولعنرأيتمافيهالمعنىكانليتاناوعنذيومانامذرأيتهعاتقل
نامحنىولثا7خرثالى1الليلتيتفىل1ادمنآخرلى1يومينا

البتآئصلالنالسكوقمذاولربيتيبنيان1وجبالمحروف

الئهالفئمسمنذوبنيتلفبنيثأسمكوناعلىيمونن51
ةتباط1الفثمصكلىبنيتالساكنيناللتقآءالذالتحزكانوجبلفا

مثمومنلجم1لضأتباطتآءالففبن1مثشنهتنفيقالوأكمالميم1
قرئئالرجطينهذينونظيرالتدلكنسرةإتباطلمحم1فيكنسرصمنتنيقول
المحطلقرأمنوقرةألداللمخةإتباالألمففئمدتهالمحقرأعن

اومبنثتينومنذمذآظأممذاكانتالألرةلكنتباط1الدالفكسرته01
فيالغايةآءبافيتمنصمنن1كاالزمانفيالغايةبابخدتختضان

ثستعملكاالزمانفيتستعملصمنان1لىالكؤفيؤنوذهبلمكان1
قوىآآعلىمسالمجدثعالىبفولهجوإزذلكعلىوإسندلىانالمفي

ظرفوهويوماؤلعلىصمنفآدضلفيومؤمةآنأيؤيراخقأذلنش
شليفى1بنزهيربقوليضا1يستدلونذعانا

دهرومنتجحمنأقوينالمجربفثةالديارلمن
التقوىعلىاسمىتجدتعالىفولهثا1فيهمالجمبه1ستدل1وما
بواؤلتأسيسمنفيهفالتقديرفيهؤآتن1أحقيومؤل1كلن

آلقزيةآشألتعالىكقولهمقامهيةالمضاف1ىاقمالمفافلمحذف
العيروإهلالقريةهل1فيهفىالتقديرهاأفحفناصآثيىيخماقآلعيركناآثتيم

يةفالردهرومنجمحمنشلىي1بنزهيرلقيثافافيكآلعموهذاكثير
ومنجمغمزمنفيهفالتقديررووهمامغوإندهرومذجمجمذفيه
ضافإمحذفالدهورعليهومزتالمسنونعليهمزتتقولدهىكامز

تعالىاللهلثيماانتصبفاحرفهبثنأماعلىمقاهـيهاالمضافإقام



01أ

بعونياللاألمحاثيىالبابا

الفسمباب

لكئرةالقسمفحلذفاثماقميلالفستمفعلذفةلمقائلقإلان
كيرمادونالييمالقمعفحرفييالصلانلمنمقافلمقيلفاناستعمال

تركطالزمقعلالمحذوفممالففعلالنقيلالتآتالىاويعني
إلمحرفباللهاصلفاوبالثهماقألفعاثبالهقولكفيالعقديران

يلىفحيهاثذيالمحرفهوالتآاللثالبهآءهوحرفمنالمعذي
البآالنالمعذيةالمحرهـفمنكيرهادونالتآثاثياكاتالفحل

بهمقباالقسمفعلليثصلكيرهامناولىفكانتاللصاقمعناها
ظوإالمضرعلىتدضلأخهاالصلثباخهاسلىبدكاثذيثعديتهمح

دوننحالىدثه1باسمإلتآكأقنرندالمظهرسكليتدخلألو
والتاظهرباالوأوضتداخر4واالمظهرعلىالبآدضلتففاكيره

الماجحافلمقيلفاناألصلكبالباانوودزتحالىاللهبالم
تقتضيالىاوانادألوجهينيلقالحآمنبدالكيرهادوت
هامقاأفيمثالمعىفيتفاربافاثاإللمحاقلقتفيالثآالثكاالمجحح
الشفحينمننحرجهاالمآءاكاالشفتينمنمخرجهاوالهلث1اقاني

الوإدأختضتفامقيلفانكيرهامنولى1كانتلخرج1فيتفارباكنما
لدضلالتآالمآعلىفرطأكانتلالخهاقيلر1دونابالمظهر

اختضتصلاكالتيالبهآدرصةمحرر1نححاترلمجوأالمظعلى

قبلفانصلدرجةعنيخطبدا1غالفالنرادونبالمظهر

منبدلالتآالنقيلوإلومنبدالكيرهاونآالجعالفلم
فيهصلوتيفوروحمةوتخمةوتجاهتراثمقرنحوالوأوكتيرا

3االوقارمنمأخوذالثهوويغورووهةورنجةهوووراث
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بالمالتاأختضتفلمقيلفانهاهنافكذلكالمامنءالتاابدلو
اقبإولفرطلثاكانتاالقيلتعالىئهاأسموهوثىا

انحالمتفىعالحمهاالمضعرالمظهردوبعلىتدخلأأللبافرع
أدتهاسموهراحدباطمفاخعمتألفرعفىعالخهاالماودرصةعن

النقيلهـالوماوإنبالألمالمغسمجمابجعلمافامقيلفانتعالى5
اصدكطشعلىوإنيابنفعسهاتقومالمجملجملتينالأكاناوجوإبهالقس

اقثا1مجلوألوجمابهجوإبهوبينبينهبرابطةباالخرىألمجيلتين

حرفيناحرفنجاربحةدابينالرإبطةأجعلاومنغثاموجبايموت

جازفلمقيلفاقدماالاللنووحرفينبانالألموثالإلمجاب
كأنآحىفيرستذكزتفترتالتهقاثلىاظلىفولىنحوالاصذف
لوكانالثهعليهالمحاللداللةيلقااللكينآصمنخمرنأؤاحرفم

فلهذاناخهاعلهدلثاالضألففاالألماوإنمنيخللميجابا
تعالىافةءشاانبتصهفاعرفهذفهارط

زبعونافيالثالباب

إلضافةباأ

الألميمعنىإضافةضريينووقيلضربايالضافةمعلىقاثلقمالأن

ثوبايخزثوبنحومنيمعىواضافةلزيدشالمي1زيدغألئمنحو

اليهالمضافوجزضافامتالتنوينصذفكظمقيلخرفاقن
تدلنفىإلضافةنصالعلىدكيفالالتنوينذفامأقيلم

لمبانفطاعيؤذنالتنوينانىابينيعماىفلمإلثصالاعلى
جمؤمنفصألمثصالالتيصرنليالثعهـولتدلنويالضافةوتمامه
علىأكاةتنحماؤةفألنيهاالمضافجزافالمحالصدةوصالة

مهمآاالمفحافقامالمجزحرفذفومنوبمعنىءالألبمعنىضربين
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زيدهيلفانإلمجزحرفيبععلالمجزكااليهالمضاففيععل

بمعىقمبلمناوبمعنىالألمبمعبئممبهلىضافةهنعروويد

لألؤلىوصفاالثانييمونأنيجوزمنجمعنىالتيضافةاللثالألم
ءسءس

اخزحخزكؤخؤتوتؤلثقولكنحرفيتغولانيجوفىائهترى
هأنوزفألالألميمعبئفةالظإثاأشبهماوكذلكلتوبصفةاليه
زيدغألميدنىغألمفيالتقولائكاترىياللألؤلوصغاالتانييمون
لثوبصفةخر3تجعلازانلغألمكافةعهزيداتجعلانمجرزفأل
عالنالالولىفاوصالتانييمونانخوزالزيدوجهقووجدنافاثا

اريدلالفاع3فتهء1كانتفلمقيلفانمنجمعنىالالألميمعنىالمة
افعلضافةالفاعلبالمالمشبهةالصغةفىاضافةقبالإلساوالمحالبه

ضحالموطفيمحضةكيرالصفةالىساضافةلهبعضهوماالم
عملالنمحضةمخيراضافةفانئعاكانتالفاعكل1أفايلقكلى

ضاربابتنبىينزيداكاربجما1غدازيلىضاربلبرمررتقولكفي
والذانغصالتقديرفيضافةكانتمقذر1اهناشوينففاكان
اضافخهـكافإئياكااتالفاعلباحمالمشبههالصفةافاللنكزةفاصأجرى
مررتالموجهحسرربرصلمررثقواكفيالتفديراللثحضهكير

اضافتهمقذرأكانتهاهنايضا1التنوينفقاكانوجطهحسنبرجل

فاتعالهبعضهوماالىبضافذيافعل1أفاءضةغيرابضا

زيدالقوآافضلزيدقولكفيالتفديرالنخضةكيراضافتهكانت
محضةلرخماضافتهكانتمقذرةهاهامنأتفاثاكاالقوممنافضل
فيالتقديراللثعضةكيركانتفائياالصفةألى3اضافافا

مقذراهاهناالموصوفففاكانولىالساعةعمألةولىصألةقولك

ءضةأذاكانتمابخألفالتريفتفداءضةيخرالضمافتع

معضةكقوكيراضافتهالنفةءبااليتعزفومئازيدآغألنحو
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الحهاباالضافةيتعزفااثعاذلكشبه1وعاشبيهكمثلئابرصلمزرث
تعالىألتهشاأنتصبفاعرفهاللثكرةاصغةقعتفلهئابعينهائاشبالئخعن

ريعونلثالت1لباب1

الوكيدباب

وإؤالةيقأالتوكيدجماالفاظقيلالتوكيدفيالفائدماقمائلقالأن

مربىتيقولوقاتركطالمجازكالمممنالثأالكألمفياتجؤز
بعضميريدوقهـالقومثاوصآومحآلهبئالمروريريدونوبنيد
قلتفاذاوصدهجبريلاكاناثياآئمآليمةفنادناتعالىالهقال

ألغومثهمدأطقلتأذاكذلك1لجازهذازالنفسهبزيدمررت

هنافزاركيمتآلجمةادتعالىاللهقالاالمجازهذازال
آثضاليفياأينضقائموفوآثتآلجمةفنادئةقولهفيكاناتذيالمجافى
ضربينعلىقيلالتوكجدضربامفعلىقيلفانفيهألتويهدلوجود
اللفظبتكزننالتويهدفاثاالمعتىبتكريروتوكيدبتكزيراللفظتوكيد

التوكيدافاذلكشبه1وعارجلرصلوجآكبزيدزيدنيمحوطا

أجمعونأجمحءثمهعينهنفسهوالماظابتسعةفيكونالمعنىبتكرير

حلمعلىوعينهنفسهتفديموجبفامقيلفانكألكلتاجمعآخقح
اجمعونكلغثيالحمقيقةوويدألنوالحينالنقىالنقيلوأجمعين
بهخاطعلىيدألنوالعموماطةالالحيوماطةلوريدألت

عاتقديمفكانالتبحمعتىمافيليسعينالوالنفسالتمحمحنىفيفكانم
مهاافىاجمعينفيحاطةمجسالنإجمعينعلىكموقدماولى

بعدماإفالهاشتفاقالكلاالجظعمنمشتفةاجمعينالنفيكقم
قاجمةلفظدةاطالخغكرهى1ذلكاشماكانالجمعينفتبعاجمعين

ذافلالتبحسوكااالمعفىالاالخملهتبعااجمعينبعدألفاظافزادوأ



افأهليموجوجمقآءجمح1قيلفانأجمعينابمعديموقإقاجب
يموقأخفاذلكعلىيدذإلذجمامعارفجماقيلبمراتآ1هعارف

ومررتجمعتآيلةالرايتأجمعلمجيق1جآنحوالمعارفتأبرراا
قيلفانمعارفأعلى4دعارفافىتكانتفاأجمحلثبئاس

ثاهأهاألحلووزنفللتعريفعج1أقاقيلهعردفةيخر2ئمكاشت
اعررالعدلفللتعريفصجمعإهمحرآءنحواألةجمثإفبفألءجمغآ
العدلفيهقاجتدوخزكفعدلكغرئعجوقياسهجمغآاخمع

بدكوإثذيمصنوثةنيهوتتلةظجأإفرادففيهماوكلتاأفاكألفىالتريف
وتارةبالألظعتبارا1دباإلفر1مماالجاضيراايرججتارةكالاذلكعل
اضلجرفرذكلهاآتتيهتآخنهتتعافىءفخادته1قاللمعنيإاعخبار1لميةبالث

الشاعرقالثمفأؤهـداللفظلى1

مضيصنهلب1كلمنالثرىأحمودعترجالذوأنهيجمتكأل
ردقالفروهوخروقال

أنفيمطاراباقئغاوكألقدينيطاابرفىكبجداحينكال
51آعتارأب1روفالبافىكأعخبارا1أقلعافقالحمنىوإاللغظافىفرذ

لوكانتأكأللتثنيهتشفيلحاإفانعلىيدليأتاالمفظإ
هىالصلالنرلمظب1فى1ضيفتا11ت1إيرفىأصبافيالنقلجتةللتشآل

حورأتلمينالمربمفىومورتإلرصلينرأتكأكألتقولالمظر

معتنقلبن1لوجبللتظيخةفلىكانتلمرأتين1ءلمخامررتالمرأقينن
3للتثنيحةوإستلمقصورة1لف1خ1صكلىدؤتطبأففالمطرت1

ذلكعلىفىاستدلىأللتثنيةفييلماافألى1وفيؤنوذهب
الشاعربقول

بزاصثدةمؤونةلمتاهادىةاسألىرجليهاكعتفي
يضا1ذلكعلىشحدإى1أمثنىحلمتاالطعكفدككلتقولهفيفأفود



ااع1

تااضيفذأ1إلمجزاأرضبالفياليآالىتنقلبافيفإلابان
وكذلكاكليبالرصلينومريرثايكالرصلينرأيتقولتطرافى

لفولوكانتكلتيمطابالمرأتينومررتاكتيملمرأتين11رأيتتفول

لشأيموفيونأيهاذهبماخوهاعصاكألفألتنفلسبألمقصورة1

ياطاركلتفيالمتقدأالبيتفيالشامحربقولستدال1فافاج5
ورةلضهـلفصزفايحتيلالنهفىحمةفألرةوأسألى

الىاضيفتذا1لمجزبالنمهالفيتنقبأخمقواءإألشعر

ففاولدىلىوصالىالفشبههت1الخهالمرامعقلبتثيا1قلنار
معولدىوعألالىالفقلبتيتآيهالمرامحالفهاقلبتشجهخها1
اليوبيننحابيلمشاجهة1جهوولديكوعليكإليكفيهـصع011
13طأنكمامضافةلتقعوالإليمءلىواالدياشماكلممنان

تويهدمجوزفقيلفمانالمرفعالاالوليسابرشالضبصالاالا
كاالنكرةتوكجدازاللفظبتكريرالتركيدكاتإنقيلالنكرة

بتكريرإتىيماكالطوإنرجلرجلثماجآنحولمعرفة1مجوزتوكضد
يجوزالاافىإصريونافذهبذلكفيالخويوناختلففأهـحنىاا5

فالبوزبؤكدبهامعرفهالتيلحاظطمنصدةوالنأكلوذلك
وذهبوصفاعليهامجريانالبجوزداكماتايمالنطرةعلىمجريان

الشاعربقولىازهعلىاستدلىاصبهوزثه1الىونإلكوفي
رجحبكآ4حولعذةليتتذارجممبقيلأنقثكته

الشاعربقولايضاداستدلوايمرةنوبحولالتويهدعلكألفيفم

مطفىدجديداكلهيوماافجهـكاخاآلعودمحرذا1

صمرلتوقلىاآلخريقولايضاوإشدلو1بمأيمرةهويومافاتهد
افافيهحمةالبياتلمماعنبه1لوهـاشومااجمعايوماالصعرة

ليتياإيةفالررجباكأ4حرلعذليتايالشاعرقول
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مخصوبورجباةجمالوهوصرفةاباالضافةكأرجمباحرلعذة
مطفىدأجديداكأ4يوماخرقولوأفاعنصوبةالقصيدفمالث

أليموتتأجمر1فىأجديدفيلمحفحيريهدايكونأنلمجتعل

يمونذافعلىيومامنيهأقرب1النثهاولىهذاوكانمعارف

05اجمحايوماهـةجازتمقدهـاآلقولثاوبالرفعنشاد
ماعلطيالبياتطمحتلوثمحضفيهنجفألقائلههـفيفال

ألبتجلشاذثابافيوشذوذهالقفتهاثاتخاجمجوزفألهرو
اىنعاالقشان1نصبفاعرفيبه

مايالردعونالراخلباب1
الوصفياب

فانيلففىالتةيصالخحصيلإلوصففيرخمىالمافائلقالاق

يقحشتراكالنأطالخماالومنالزضكانهـفةمهكان

يعامأزيد4بجآقالفاذاكثيرونحوهيلىبنتان1تريفيها
51ذلكاشبهاوبدثو1االمعاو1العاقلزيدقمالفاذايريداجم

فالومنالغرخىيمؤكالن3يالكاندانيخرهمنخضهفآفى

فاذاهولرافييعلمللرثماجآقلتاذاانمثترىلثفخاك
حهتخحوإلوصفذالهسليمررءلففحلتهفىفةلطفىرفلت

حكامفييلفانهاهناريووأبعينهشيأيصىباكنحنيال
مزهوونصبهرؤمهفياشتآءرةعثفييلفالموصوففةالصتتجح

فقيلفانوتنكيرهههـوتنيثهؤوتذيمهـهوجمعهوزرلميتهدهوإفر1

اللثؤصيلساثرهالكوءذهـفةبافىالنكؤبالنكرةرفةافىفتوصأ
جنسهفيشائعاماكانالضكرةجنسهتهـدالماضنماالمعرفه

شائعابهوناندالىاالشيئويستالموصوفاالمعنىفينمةوالم
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رفةبافىالنكرةبالنكرةالمعونجةاوصفيخااهذالأتاذأكصوصا
كذلكةإخاالتمذبالمجمعيالثنينباالثنيندالوأوصففيكان
وفلموص1فيحاملاهوقيلالصغةفيالعاملفاقيلفاقسائرها

رايثقلتإذايخأبئفيهالمعاملألمظريفكانزيدءآننؤلمتفاذأ

ألظريفبزيدمررتقلتأذأرأتفيهألعاملالظريفكانزيدا

االمحسى1وذهبسيبويهمذهبهذاالحآفيلالحاهـكان

صفةكؤةاندألىألرفحلهاوجبعلصرفةءكوفاناثهايالخط
ألمجزلهأوجبرصإلرهصكوتهانالمطأخصبالهأوجبلمنصوب

بتصفامحرفهسيبويهمذهبوهوؤلهوكثرونيهلىأذيفىا
تعالىلثه1تتياق

ونربوألمحاهسإلباب

البيانعطفباب

رفحفيهالغرضجلقالياتعطففيالغرضىماقائلقالان
األخرولزيدحميندءا5وناناببوالدفاوعمفاكاللبسكا51

اسمإحداأليمونالالثهغيرهمنيخضهبهصروفاالمثنرصكونفيا
واهـاتخضقدزيدكبواهـمررتقلت1ذ1اثكترىيالمشترل

بمنوأبدالىاصداكاتافىولهيمنلمفانأوالدهنملىاأ
وجهمنالبدلشبهالبيانوعطفشتراكلعدمبيانعطف

انكماجامداسمأثهللبدلشبههفوجهوجهمىصفاشبهوثم
العاملهوفيهالعاملأنأفللوشههووجهجامدااسمايمونألبدل

وتارةالألظلىتارةتحملىثك1ذلكعلوالدليلؤلسعمفي

لىأعحبااللفظعلىفالرفعزيدازبدزيديافتقوللموضع1ل

الشاعرللموضع1



أاأ

انضرآتفراثعئرياافقاثلشتماساسمطزنأشطارأفاا
فصبفاعرفيوتإلعكوفييترجهـوالالمبصريونيزجيباب1ذو

تحالىلثه1شمان1

ربعولنالساثمى1الباب

البدلباب

لفإسوراليضاحقيلالبدلفياثغرضهاقائلقالن1
ربعة1علىقيلألبدلةهـصمفعلىقيلفاناوالجازالتوسحوإزالة

الاالثوبدلحلثأدمنالبعضلهـواءلةامنافيبدلربا

01ريداخولمثجآثفقولكالكلمنالكللبرلىفافاالغلطوبدل
1طآلمثزآذاتحالىاللهقالزيدبأخيكومررتزيداضاك1ررأيت

كفولكاكلمنالبعفوبدلعآجغأئعغمتذينآراطصآئيممثتميم
بالمبدليحتقهكيرفيهبمونن1نذوالمغناسفألنبخوني

آليؤهـباتتيمامغآةشثنزالتآلث5قأفتةقآززننعافىاللهقالمنه
51إآثهآسفشطاعثق5تآثيئجنهاسآلىءوصلتوتعالىقولهافاآزخر
منهـأسبيألستطاع1منيرهوتآفىاالسمنبدلاشطاعنسييأل
بهفىزيدسلبقولكصنوثطالبدلإفابهللحلماقينحذف
قالمنهبالمبدليحآمهكيرمنايضاهيخثةواللهءممرفيبعبم

لبفيهقتالفآسدهفيهقآالمآ7تش1آلمثفرعناونلثآفتعالىإلته
الشاعرقرلفافاالشالىثدطفيهالضجرالشهرمق

ساثمابخويئحاناثئغمىرةثوثىحؤليفىكانله
هـآنفييمونفألالغلطبدلفافاللعامذففيهتهثوفيهالمتقدير
جره1فىلسائهسمبقفيثيءبيلفظانيريدن1وهوفصغوالكألم
غلطلسانهفيقحوزيدأقصودهوفحيروعرازيدالقئمتفيقول
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رزامتكفيجودبهلمغلوط1منإبدلهقمرولذيثفأقى
البدلنيألعماملفاقيلفانممر1بلفيفوليلسحهيستعيلن1

المعاملأنالىفمجماعةفذهبذلكفيونالخرياخملفقيل
فيايعنومجيمجملتاتوهولمبدل1فيألعاملكيرالبدلفي
يخركاهوولبدلاهإفحااالبدلدتيموكيفلهقيلانهريهأال

قيألعاملعليهدؤاتيالالبففيالعامليظهرلملئافقالجملته
يدؤأتذييومحهن1صازاللفظفيبالميدلالبدلوإثصلالمبدل

النؤآلوتعالمقولهلمبدل1فيالعاملكيرالبدلفيالعامللث1صكلى

منسففا3وأصباترثحهننىقيأعنجثادص1قمةكآأنهايعىيمون
فيالعاملانعلىويدكمنمنبدلوثابيوخمفيالألمفظهورقيفض

رىاصمنآسكينذآآئمآلقالمتعالمقولهلمبدل1فالعاملكيرالبدل

بذلهوممحالألمفظهورصشغقآهلمنآضتضجالى1قؤموصلفذين
جعاملالركالبدلفيالعاملانعلىفدكىهاستفحهائذينمن

لمبدل1فيالحاملهوالبدلفيلالعاهـانالىقرمبوذالمبدل
علىونفىالكثرالموصوففيلالعاههوفةالصيخاالمعاملانكامنه

نعافىاللهشآاتبتعفاعرفهؤل

ردعودثاسايماالباب
الحطفبابا

وأوثمااوالوةتسلتفطفالحروفمالؤقالان

العطفوفهـلاكانفلمقيلمنمانكوصاأمولكقوبلوال
وإفافقطكإلشؤ1مرراحصثرعلىتدكالالواوالنؤصيلالوإو

سنبينماءلزائدمعنىوعلىيضراكعلىفتدؤلمحروف1منضرها

صارتالىأوفيلشىمعنىزيادةعلىتدكالمحروفطاذاكاتت



أصلىاالمغردالمركىبمترلةالمحروفوباقيالمفردالثيءابمترلةلواو1

الترتيبدونالمجاحتغتفيوألى1الثسلىالدليلافاقاناقيللمحركب
صاواوؤوأجمداآئمالباساآبئتعالىقولهذلالعلىالمدليلقديل

كانتواسجمذاجامتآأىااذ4احوشلىاآخرموضعفيوقال
هفييتاخرمايآليتيناصدىفييتقذمأنجازالمألترتيبتقتفيالىاو

لجيدقاليالخرعما

خخاغاوفمنفدحتوإؤأوشاتقأبهنحآيمكاآأغلى
دحتوالقدرهاهنابالمجونةيريدالئهوقدحتختامهاففنرتقديؤ

كطكهايكشف1مهاختاوففنلمقدصة1االيقالغرفةااكرفتاي

أبئظهرفيالثمابدبهرههكذاالكشفبعديموناثياالغرف

ءابالمرتجللموسوم1كتابنافيذلكدبهرناوقدالخابيةبالمجونةدار1
قرالترتيبدوتلمجححااوليدكىاتذيلالطالسبعشرح

ولووعروزيدأختصمويقالطابينيقالوممروكازيدبينالمال
هذالثرهاهاتفعانيقالانصازأكهـتيبتغيدالىاوكانت
51علىفدزاحدهاعلطقتمحارمجوزالتين1منالقيالاألحل
والتعقيبالترتيبتفيدفاءاألفافاالترتيبدونلمجدع1تفيد1اغ

تفيدوالإلباحةالخييرذثاللمحفيدأوالترأفيالترتيبتفيدوثم
تفيداممناخريقكلفلى1قفةمىأخفالتفيدوبلفياك

افابلفبئيالثباتدونالننيفيتعطفصثاثيايالستدرأك

03بعدبلتستعملجازانفامقيلفمانمعاثباتالمننيفينخطفص
بلالنقيلكملالثباتبعدكنتستحيلانيجزوكنال

أثياوهذاقبلهالماوالمنسياثالغلطالجليإليجابفيتستعحلأثيا

لكناستعالوافاداحرفعلىفماقتصرونادراالكألمفييقع

صىابألمكألميناللثفيهمعهايشتركن1نجازالنيبعديمونفاثيا



افاطافيألمحمافترقفلذلكالصوابيقتفيمابهريمرارال
أأجمبمعنىقتكونالمهـئصملهفافاوجمنقفعةمثصلةربينفعلىفتكرنأثم
جمترلةكونفالمنقطعةافاعندككااجأيممروأمعندكدأزينحو
كاثهآتأئيبلفيهفىالمتقديرءسثتآأمإلبلاأتكقوزةىالبل
ظئهعلىلب5مايحسبفاخبرأبلاخهاظثهسلىفغلباخاصارأى

ثئذاأبلقالثهفالستتباتالمسؤالالىفرجعالشحذادكهثم
اثمتعالىقولهذلكعليدلثيأذفىادهاويلتقذرن1يجوزوال
بلتفديرالكانهالىبليمعئىولوكانآئخنونذةفمآفبناتآة
طزةالبليمترلة11لىفدؤضىوهذأكفرالنرنلكنمالبناتله

بابفيقحد11اغآلو1ومعناهاكعنىعطفحرفتفلشإمأفماهأ

يطرأثماليقينعلمعهادركألعكيمضياوالناومنالشذ

اؤله5نمحهاالكألمبنىفيإفاإثازله1الىكأليمالآخرمنالشأ
الالحطفهـفالألعطفحرفليست1اضقلناوإئماالشكعلى

قامقلتفاذابهلةعلىلمةجيأومفردعلىمفرداررطفانإهـأيخلى

ثمجملةعلةبمالمنردعلىمفرداتعطغلمعرووإهـأزيدإفا
السطفحرفياللث3علىيتقذمانازلماطفرفلوكانت

جازلماعطفحرفاالوكانتضغعليهالمعطوفعليشفذمال

افعحرفليست1أصعلى4داينةجئعحظأالماوبينطابينعيإن
لىتاللهشتآانتعبفاعرفهمتلهسكلىليدةالالحطفحرفاللث

نريعهفىألتامنالباب

هـفبنصالمااباب

األعلوزنوجاتسعقيلالصرفنمخاقياالعللمقائلقالأن
إلمجمةفىالتعريفالزأئدتاتارشنلغصوأيثوالتاالوصف



ااآأاا

111اوالشئرمنبيتاتثاءويجاألمجححىالتركيبالعدل
اتركيبثمعدهـثموجممهومعرفةهـتانيثفبووضاجغع

تفريبالفولذأوفحلوونرنالفقبلهامررزأظالنونا

الفعلوزنالنجلقفروسماالعللهفكانتآينومنقيفان

فىعتانيثاوفالمووزنفرعفىالوءاللعموزنسكلىفرع

عألمةجرعماتجرياناالخفرعألزائدتاندالنوندأللفىالتذيهرعله
يقالالااشعليغاألتاصحتعألمةدخولامتناعفيالتانيسث
البهيركلفرعالتريفوصفراةجمراةيقالالكماوسمكرانةعطثانة
الففرعدألعدلدالو1علىفرعألمجيعالربثةعلىكرعوإلمجية
اءفروطكوخهاوجهافدفى1علىجؤالتركيبعنهبالمعدولمتعا

آلالغاقيلالصرفتمنعالحللهبمونانوجمبمزقيلفان
حمنائقلوهو13علىفريموالفعلدحآماووفروعاكانت
طمررعاثاناكلمفياجفحفإذاالنعلأشفقدفرطلكونه
يمتخأفلمقيلفانحلاللشههالصرفعنيمتخانوجبألعلل

51مننمتنعوالالصرفآفلفيإلصلالنقحيلدةإبعلةحرفا
ألعأتيمونأناعملهعننقلهعلىطثقوال1الخوإصةبعفةالصرف

مقاعألقياموإحدةبعقةهـفالصمنتيخنعءيئبطثحينمفامتقوم
لوجهيزجملوالمجزفالتنوينهـفينصالماةخأقيلفانعفتين
يوجبماوجدثافزفالقولعألالثهالتوينمنمنعاتيمااثهاحدها
أثهالثاتيالوجهلهتبعاالمجزوءكعمجذفانوجبالتمحزفمنع
إشبهالالصرفمنمنعاثياال4تجعاالاصألابرشمنعاقعا
قيلفانأتجالعاايقحافكذلكتنوينوالجرفيهلشىلالفالفعل

ألمجزبتاللثقيلينصرفالافالنصبعلىالمجزحهـلؤئم
المذصوجمعالتثنهيةفيالنصبعلىالمجزحملوالذامشاجهةالنصب

أل6
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فكذلككعالمتلكفيالنصبلمجز1لمىففاحهـالمسالمنتسال

يخصرفالماجميعكانفمجملفاقهاهناالنصبولابرفىيحيل
نحلىنحتااذاكانافعلانوأعخمسيألالنكرةفيينصرفيالمعرفةثح
علىوماكاتءوحمرآحبلىنحوالتايخثالفخرهاكانزهر1

حرفانالفهبحدجمعاوماكانوسكرىسكراننحوفغلىمؤنف
محررمحدوالوماكاناوقناديلمساجدنحوساكناوسطثاثلثةأو

افائعاافعلافاقيلاشباههورباعوألثقئنىنحوالعدد
التعريففيهاجتححفقدمعرفةاذإكانالثهبمرةوالمعرفةينصرف

أألحلووزنالوصففيهإجتيعففدبمرةذاكانهـالفعلؤزن
الئهنصرف1بمرثمبهسحرتياذاإثهألىخفشالمحسنبو1وذهب
فىجبدهوالفحلوزنبثيكرهـاذاالوصفعخهزالبهلمأسي

وهواألصللى1ذابمررجح1الالينصركتانجىالمينصرفن1
رفىاأشمكماففىالوالفعلوزنوهونذصفبهفغخحعالوصف

ن1يألصأ4وهولالفهوزنعلكانانبنسؤاربممررتقو
نراهاهنافكذلكلألصلطمر1ةالصاسمايمونانصل51

التانيثالعهآخرهماكانفابهسبثيقدثانكانالوصففيلمهاص
الفلهذامزتينانتةجأالزموتانيثهنثفى5الينصرففانم

ةمؤنضفعألنعلىماكانفافتينصمقامقامتفيهالعأ4النيضرف
التانيثاالنياشبهتافيهىالنوناللففألنوسكرىسكراننحوفحلى

الثانيالمايخثتآدخولمتناع1اصدهاوجهينمنوذلكهـانحو03
فعلىوثهلهيمنلمثومؤلبنآخالفمذكرهبناأن

إلنماعطعنولسبمرةوينصرفصرفةيفحرفالفانحوشطان
ضع5فانثيااوسطهاياكنثلتةو1حرفانالفهبعدجمعاماكانوإقا

اتهالؤلالوجهنييئالظبمرهاوجه1الربعةذلكافيرفالىمن
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اوالوصهمزتينجطحقدفكأئهثانيةمزةجمعهيمكنالجمعاالئاكان
ثايخةسكأةمقاميقومالنظيرفعدمحادجماانظيرالجمحهأالتاني

األحلىأشبهثانيةمزةيممثرأنيمكنوالجمعأبئالثالتفىالوصه
جؤلهنظيرالجمعأةالرابمهىالوالنيدضلهاللالفالن

يخرهعلىيمونيالبرجمأالنفييالعيمدىىرمحاالحررثةءعا
كاتمافايالففلينالىيرجحاقيالخمانتهادالوالحريماوزن

النكرةفيالصرفمنيمفاثياوثألثمتنىنحوالعددعنمحدوال
عدلهفافاالمعقاللفظعنصكدلالةوقيلفالوللحدلوذلك

العدلقبلبهيرادإلعددفألنالمعنىفيأدلهءوإفافظاهراللغظفي
01ثلتةاواثنانائيقلتااثأذترىالمعدودقدرعألالداللة

يتمقذمقخزأوتألثمتىصاثماقلتوإذاجآكماقدرارالت
مثنىالقومنيءجافتفولالترتجهورالمعدودذكرةلتدكجهـحقبله
معدولاعلىفدلنثالثةثألثةاثنينأتنينايثألثوثألثمثنى

فلىؤحلفانالنكرةفيينصرفألكفاذإلمحنىاللفظجهةمن

51لىفويالضافة1آقالألااللغصمعلمجز1ينصرفالماجمعلةد

فةفوالألمإللفالنايتنوينفيهفااهـايالثرل4اولتلتة
التخويتفيهامنالتخوينمعدتوالففاألتوينمعبمونال

ضافةوالألماللفن1الثانيلوجهىالمجزموضبمفيالمجزفدضله

فكذلئاالمجزفيهلجازفيهينالفنىولوكاتالتنوتقمقامتءقا

03بحدإفةضهالألمبااللفأاحثالثا4والرمفامهقاممامع

أبرزموضيمفيالمجزخلهالفعلشبهءقبعدففاالفعلشبهمحن

معابرشدضلهالمعىفلهـوراداأصفيهمابمترلةصارهـالف
تعالثه1ءشآانتصبفاعرفهويالضافةالألمياللفص
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ربعوقتاسحاألباب
ولتآخممافعالإعرأبباب

اللثقيلومستقبلصاضرماضثلثةفعاللمكافتقائلقالن1
عاضثلثةإلفعاليمونأتوجبتلثةهـلماكانتثلتةالزمنة5

كانتولمحركةعلىالماضيالفعلبنيمقيلفانوهستقبلصاضر
ءالبفعالفيصلاللثاؤالأألحلفياشيايلقنخةالمحركه

اشبهالمافبالفعلالنمرفعللىعلهتأضيألحركةسلىوشفي
مررتتقولطكاضرببرصلمررتقولكنحوالصيغةيخاءاللما
فاثكءألمجزالنرطسماكاإشبهماايضاقاشبهضارببرجل

مقاملماةكب1قامففاافحل8خلأتفيهوإلمعنىفعلتخعاتق1تفولى
ضيألقةحركةلىيبنىانوجمبااجةاثقدالمسخقبلالمهـتقبل

إثماأشبههاماأشبهالالسلىايتمبهماائذيمرءالفعلىله
وجمبفلىأالمحركاتاخفثألفضانثالىالوجطينفشلمحركة1كاةت

الثانيوالوصهالمحركاتاخغطلىيبنىاتوجبحركةعلىبنآفاها

انفبطلخااوعلىثمالعلىأوالكسرلىيبقانءافايخلىالاثه
انينجنيالالثقيلثقيلقالفعلثقيلالعكسرالنالكهـعلىينى

الفانلتقلىالزمكيروهويدضلهالالمجزاذاكانتقيلىلىيبى
بطلاذاولىاطريقمنذلككانالزمهواثذياكسريدضله

الوصهاوجهلتألثةايضاالفمصكللىيبىانبطلالكسرعلىبىيان3
علىبنىيالفألنالثقيلعليبنىانبطلاذااثقلافغاانؤل
يهآفأاختالىأوالن31سراخوالفالثالثاثمافىالوجهاولىالتة

قولهنحوالردففيمجتعالناإخترييال

للذنوبلمحزم1ذكرويالاينالفحةذيسلىواليمئز



اابم

يالمغيسباللثجمبهعررالايبدياسوف1عووإلتسأله
القلوبعىالعيونوعدزفبزك1يقصدىفيتكءكأ

بالمخةءلمجتزمقسربامنالنالضمصلىيبنلماثياالئالثفىالوجه
الشاعرقالهـيخاكازاكانماقامقاموفيفيقولالوأوعن

الطحمآألشأمحوكانحوليطمآبهانفلوأن
قيلفانتحالىءيبىن1وجبلفموهـالىيبىأنوإذأبطك

ءالبفعالفيلىعالنقيعلالوقفعلإلمرفعلفيةظم
صلالالوقفعلىفبنيالوقفصكلىيمونانءافيفيالصلد

ذللثسكلىإشدلواالمجزمبهأعر1معربأالىونالكووذهب

01النلمجزومصربثه1قلنانثما1قالوأ13ؤلالوصهجهثلثةمن

هوفرحىاففهبذلذفتعالمألتهقالولتذهبلتفماذهمثتمفيلىص

رويوفدوسامعايهألثهصلىألخيئقرإةاخهاودبهرتخمفونخيريما
صافكمهـأضلىكمغازيهبعضفيقمالأثهوسامعليهاللهءقإنيئاعن
3أكثركألمماثهأللخذهبثاذهحثلشتمتمفيصلانأعلىفدك
51فيستعمالؤةهعفيهالمألمكاءشثفلو1السنغعلىوجرى

شحاجمأفيهفىيالصلخااثقالى1تخفيفاكمالمضارعة1حرفمعذفيه
فكذلكستعماللكتزةنخذفىااقهويلهلوإلصريفهكقوالم
ممجزمعربيالنفحلن1علىجمعنا1اكااقا13التانيالوصههاهخا

ضذيالنالنإقعدمرنحوغفحلفكذلكتذهبوالتةمالنحو
3الثالثةوألوجهنظيرهعلىيحيلونهكاضذهعلىالشيكلمجملىنومر

اخثىازماغزالمعتلفيتولتاذمجزوبماثهووالدليلقالمااحمغ
ابقيفدكقيخايرمايترتقولكمااللفويفىاوالى1محذف
الشامحرقالالمحذفعحإلمجزمحرفلاطمجرزوقدمقذرةمجزوم

تباالأمممنخأشتاذاماعىكلنفسكتفلىألخ
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أذهبلتتمتمفيصلانوقوفتاسدموفيؤنايهاذهبمااا
لوئهكذلكليسقلنالستطلكثرةذفيه13أللتذهب

دونالهاستمعيئيماألمحذفيختمنانلموجبزعثممركاكان
ذلكاشبهوماطءائىثاحرنجماقعنسسقيلفاألهأستطيئالما

فىتن1مفقويهاذهبوأهافسادعلىدكستسعماله1يئواليالمحذف5
ىالنلفالنفاسدهذاقلناالمرفحلفكذلكومءشمحربيالن

عرأبتحقنابااللملمشاجمهة1اوجباثذيالمححارءةهـفوله1في
اثذيالمضارعةممىفؤله1يخافلشىاألمرنعلالئاهـبانكات

لهع1باقيافكانإلمحرابتحقفيم3بااللمشاجهة1للغعلبوجب

تفولكاقاخارمكز1نحولغيااوإلمومجذفائهموقواء
الللبنآحرفذفتائعاقنقوليخشايرملمأيغز

لالعلىاللغرعحمألغاالفحلعلىالمعتللللفحمألبلألعر1
محلتعمالالمجزحروفاندبهرناهماةذلكوليدكاثذي
قولهوهوانشدثأأتذيالبيتداتااولىألمجزممحروفالمحذف

سفمناولوالمبرسالعئاحاابوابمرهففدنفسكلنفستكتفلطد51

مفذرةبألملمجزميداتحذفانفسكلننسكتفدقولهفنقولته
مكألفيوهويااعنبالكنسرةشأاللضرورةيآاذفتإئيا
مقذرةبألممجزومإثهلتفدصلانسفمناإنيحمىأنمنخمرأح
للفصرورةذفوماالشرلضرورةآالألذؤتاثيانقولاكير

يخامستقصاةالمساتةبيثاوقديهءيقاسلاصلفيانيجوزالم

اشبهالثهيىقىالمضارعالمفعلامحربفامقيلفانلخألفحة1المسائل
وإمحرابهبالصدرفيقبلادبهزائتيوجهالخيسةمنسئما

ايفحاردوقداللممقامفلقيامهارفحافافاإلمجزمإنصبواىارا
ذابعدفعماإبضاافسنذكرلمجزءالنصبإفاالكتابصدرفي
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ثىاويخويربرييغزوهوقالوئمقيلفانتعالىاللهشاأنالباب
اصالةفيوصذؤكىهاالرفحلةطفيسابهةلفيالوإوافىافأتبتىا
الضببينيختىثفسؤواصباكصالةفيفىاليآوالر1ومحوألمجزم

هىيقالن1لالنالرفحفيممساكغةاثبقيهااخايلقألرفح

135ويختىيريفيءيآايتزؤاوفياثمويخمثىويرييغزو
فبقيتلمحذفرهايرسمنءاليآوفىيغزوفيالوإوعلىالمخةاشتفلىا

يخشىمىاليآواهأيريمنيااكوكذلسابهةبغزومنوالى1

فيالمحروفطصذفوإثماقبلهامافتاحةئخريههاالفافانقابت
هنن1ااصدوجطينمنالشجهووجهالمحركاتاشبىالخالمجزم

01لمحركاتالخرثينبعصقولعلالىهـكاتمنمركبةألمحروف

المشاجهـةحصلتفقدالقولينوعلىكألقآخرقولعلىمنهامآخوذة

انكاألمحركاتبهاتغومالهاهنالمحروف1نانالتانيإلوجهبينبما
خيموقدالمحروفنبمذلكلمجزبمتحذفاكاوكاتكذلكالمحرع
الؤحلىفيلمحركةبالددآبالمجازمهتناثهكراجالبخمابمرأيىعن

51طصذففضلةصاذاذاءاالدانأوكاءإالديئهـجهاالتيبالفضلة
دخلذا1المجازمجذلكلمجسم1حمائةمنذأفضلةيصادفأان
فيواألعلففسمنخذ1ألحذها1حركةوجشن1لالعلى

ءفتصيرتضعفبالسكونالخباأصسكوأصلتكااانحذفها

امحنياالمحروفطفكذلكتحذفالمحركةانفكماالمحركةحم
ميآخؤأفانقلبتالمحةلخالنصبفيويرييغزوجممايآواالىاو

لةطفيقلبناهاقبلهاكاماإنفتاحالنصبفيتىيههاالفايخثىضو

أتكافلمقيلفانقبلهاماانفتاحصلىفيلغدالخزالىفح
ةاصافيوتفعلينوتفعلونويفعلونوتفعالنعألنيأنحومثلةالخيسة

يالمثلةطياللثيلقفهابذلمجزمالنصبلةطدفيالنونبثبوتالرفع
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وذلكمحماباحرفالألمتجعلأنيمكنلممعربةيمونانجمبايئ
صؤيسقطانلوجبعراب1حرفاخهافلىالمجزمعرابمنالنة

وامجرزالدذلكالغاعلكيرمجذفانالىيؤذينفكاالمجزمالة
مجزمرلشىألمحقيقةفيالثةاالعراحرفالمجيرامجعلانايضايمكن

يجعلانحالمجوزفاعلالئهرفحموضحفيسهنأقائمهرئماالفعل
أقىادبحدهاعرأببمونأنفوجباخريكالةلأعرابحرف

للرفحعألمةثبوخهارجعلوأواللينالمذحروفتشجهالخهـاالنون

لمحذفوللرفععألمةالمثبىتجعلإخاوالنصببرشمعألمةفإت
لمحذفواؤلالثبوتالنأذلكبعكسيمنهـلوالنممبزمفىصطألمةا

فأعطوعلطارياتالنصبحزماؤلالرغلت1عإلمماطار01
الناابخىملهخمولفيلماالنمحبالطارجماوالطارعاإلترلالثرلي

حلمجوألتثنيةفيالمنمبإدثوكماسعمافيالمجزنظيرإلفحالفيالمجزم

لفانافيمعلىولحهاهناالنعبلكفيأبرشلىحمول

الممافيوإجصللىاصدةتفعلينأعتاقوكامفيإلمجزءالنصباستوكطفام

يشابهحيننتانتمقيالنلهقبجزه5لىنصبهلمااداأل51
آخرهفييمونوإبرشالنمبالةفيالمجححانترىحالمجلفظ
حملالمجعحلفظاشبهففاتفحلينمكقونونوبعادهاقبلهاكسرةءيا

كسرووكذلكيفى1المجعحماللمنهفىثاتوالذاعليه

وجمعهاوطلماتثنيةعلىحمأليفعلىنمنونخوهاحألنجماثارشن

جحلىمخالةأمنبثثالماوذلكاالعراب1الحرفمعربةمتلةآا

مكألفينظيراالوليسعراباحرفالنونإووالفاوالألم

زيدانكماكانليفعلوجمحاتتنيةويفعلونعألنيأألكانؤؤيلفان

جمعهوالةحتهجموزتالالفعلالن يللمحلزيدوحمعاتثيعةيدونو

لى5يدزالخلىالنيالؤلالوصهاوصهالربعةذلكمجزلمثاخا
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تختلفأنالمجنسعليدكالثهمجيحاواليثنئالألمصدرالمصدر1
المبملمصدر1علييدكالفحلفلمأكانوجمحهتثنيتهامحونرىاعها

لوألفحلىدث1التانيىالوجهوالجمعهتثنيتهمجزسالمجنووألمدأ4

محرجمعهتضنيتهلجازتاابرمعوجمعهإلثنينمحلميتهاتزت
همزتينذلكلاذاوقاموأقامازيديقالانمجوزفكاندأال

هالويجحعوالئتنىالانهعلىدكذللىش12فائامرإرااو

كمايرالمئهايفمبأنباألييقصدإذاتليسعلأاانإثالتا
الثالرابموالوجهمجحجوايتنلمفلذلكإلسعئمافيذلكيموت
وزالبمااتانءأالمعنيفيفصاررزماندرعلىيدكأكعل

ءجمؤلفأليسؤجلفانأألحلتتنجهاليجوزالمثنئكذلكلميخة
لفقيلالمجحععلىتدكحلونةثفيإلىاوألتتفيةعلىتدكيأحألن
علىالوجمعهافييةفعللكنلمجمعوالتتنيةعلىقدألنالبىأو
تحالمإلتهشتآانحبتفاعرفهبثثالماعهوجهـالفعلنيةتث

الخيسونالباب

المستقبلالألخلتنصبالتيالمحروفباب

اثماقيلالنصبوإذنولنانتعهلانوجباقائلقالان

اكعحبعمايمونن1ووجبحلبالهثاالختصاصتحملأنوجب

اتفكذلكياليعمتنصبالثقيلذنألثقيلةالثتشبهالخنيفةانالن
ةحملترإثياانعلىواذنلنحلتوالفعلتنصبأنمجب

المضارعالفعلفلمجىالخفيفةألنالثابينالشبهووصهثاتشبالنهاسكليها
اثتركاففالألستقجالحارعاالفعلتخلصفالمحروطلألستقبال

القالاثهاحولبصالخليلعنويحيمكارلحملتالمعقهذافي

ضألقعلىكثروتدمقذرةاوةمظبانألفعالمنئنحب
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انقلتذا1اثكترىالالمصدربمترلةبعدهاعلالةمعن1ويمون
اشبهومالكخيركذافعلكالتقديركانيعنيلكخيرءذاتفحل
ءلهتينمنةمرفيخها1ألىالخليلفذهبقيالنففجهالنوإفاذلك
طالستملكئرةانمنزةالىالمنفنحذفانالاإمحملهـ

وذهبلنفصارإلخرىمحااصدأوكبىاويالهافهويلكقو5
نعألحرشيئبمنزلةممابلىينمنكمرغبةليست11ألىسيبويه
قلتلماالخليليقولماعلىولوكانتسيجويهقالريادةقيهلشى

يعتذرأنويمكققبلهافيمااليعملن1بعدماالنرب1فالنمأزيدا1

بالتركببعدحكهاتصيزتهبهتاذالمحرف1ن1يقالبانالخليلعن

بعدهاماررملانالمجوزهلانشكطاكجمبقبلعليهءثاكانتا

ماهـيعمانزطالخضيضمعىودظثاالمعكبتواذاقبلهافيما
يقالانويمكنهاهنافكذلكربتهألزيدافيقالقبلهـصافيمابعدها

اتفيفىانمحازآستأثامعفىمنهاذهبهآلالثابفهذاعلى
لصتعىفتاذنإفاحكهايتنرالانفينبتيافيباقالننيفعنىلنوإئا

ضارعااألحلعلىيدخلانوهوعامئةيمسناناالؤلاضربتلثةسلى1
ازوركاناالقائلىيقولاننحوإباجوححوناالستقبالطفيرادت

الوافىعلهايدضلانفىالثانيالكيراالاعمالمجباممرقكاذنفتفول
مك11يمرمنيانكقينحواالوإثااالامحمالمجبرزللعطفوالنآ

لدآت1لوابعدهاحالألخلفتنصباالمحما1لمجوزاليكحسمت11اد

معاالخبعدهاالةحلفترفعاالاءاويجوزؤلمالقفى1فترجعآجها
كرمكاذقانافيهالمتتديرمحذوضمبتدأخبرفيهلمسعتكن1يرا

جمتصبينتدضلانالتالثالثالثمالقفى1فرجعاليكإحسن
يمرمنياننحووإبهوهـطثالبينتدخلاننحوباالخرءخعلقااصد

ذلكاشبهومايقوماذنزيدنحووخبردأجتداوإجناكرمكاذن
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قولكنحولمحال1علفصكلىدضلت1اذوكذلكبحالاالاأمجوزفألا

أذتالنوذلكظنصالفاذارداذامماذتأظذذن1

انوالالمحاالوحليلقدالنن1شهت1العملتاأ

فتسسخعطلىإفاكبالعيلبفلبهالثل1ز1فاذلمستقبل1بعدها

صدهالوإللمبمترلةلاألخفتكونبننححهاتحعلانرثاءاضربينول

مجعلونهاالخغأنبخقديرلتحمانالثانيحقتحطنيليمجئتكنحو
اتوجبإكاكافولونياكماكيقولونموالجزحرفجمترلة

وجبفلمفىقيفانالفعلفيتحطلالالمجزحروفالنانبعدهايقذر
اخماتههادوتوحتىآالألافىالىاوالفآوبعدبعدهاأنتقدير
01إنالثانيىالوجهلالعفيإلصلكباتن1يالؤلاوجهلثلثةقيل

اهاعفلنقصانويراذنتبخألفنفسهافيمعقااللشىن1

تتلثهاكاأنالثلحثاكاالوجهخهااخوسائرمناولىتقديرهاكاآل

فقدياإخماتسائرفيذاىيوواللمستقبللماضي1الفعلجملىتدضل

مزثةفيهالىوفاذااظهارهااآلحافياإخماسائرعلىمزثةفجهاوجد

داتمصبفاعرفهرياالظاولىأتظهاركاصالةفياخماتههاسائرسلى

تعالىلته1ءشاان

سهردتافىألمحاديالباب

لمجزآ1حروفباب

03أليجمؤوالاالمروالماولألأتحملالتوجباقمائلقالطأن

المجزلتحاتجبأثياقسحلالمجزمالمضارعاألحلفي
الفحلوولزفىأتكالتهاأاللثرذلكباألسلىاحاصالش

تدخلوإلمجزالمشرطادتيانالالمافيكامعنىالىفتتقلهالمضارع
الشرطحرفهتاشبفقدالمستفجلىمعنىالىفتنقلهالماضىالفعلءلى
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لحرفوجباثعاأشبههماكذلكالمجزمليحمالشرطوحرفا
حرفهايقتضجهفلطولجيلمتينيفتفيالالمجزملانايعالشرط

كانالنقلفيافبيترلتهوتخأيفحذفاالئهالمجزم4أاختيرالشرط
مرالششاكالمجزآتعملانوجبفانتمامرالماوافاعليهوالء

بالألممرليكونلمجزم1آالتحملإنفوجبالمعىفيالمألموبغيربالألم5
آلخرجزمااكاناصدكاقوإناالكظفيالمألمبغيرالمرمتل
المرالنأعألإلمرحمألتجسزمن1وجبفاثياكالنفيالكافوقفا

ولفاكاننظيرهعلىيحمئونهكاضذهولالمتيءعيلونوكماالنذض
فينظيرالهالنييجعلعليهالاليحلقدالوقفسلىمرمبنثا

انوجبفلهذأبثثاماعلىوقأاألخرجزمااصدكارأناللفظا

الماضيولتدضلن1لمفييالصملفاذأكانقيلفانالمجزمتعمل

لزفلىءاملةيمونأنمجبأالألقيلضارعالفظالىئآلفلم
عيلهاليتبينضارعأافىالماضيقلمحيلهاقتبينلماالماضيبعدهاما

حرففيازلعدإورالماضيءلىدخراالنملمألجؤزتمقيلفان
حروففيصلالنذلكظاهرطابينالغرققحيلوإلمجزالشرط51

الماضيمناتقلوإلمستقبلالمستقبلفعلووتدضلانإلمجزألشرط

لماضي1علىتدخلن1فيهافاالصللمفاماخفثالىالثقلءقفعدل
هىائذيالماضيلىدخواالزنافىفلوصلىسفوطبووقد

أذاالتهالفرعهوائذيالمضارعاألحللىادخوجازلماصل
الثقلهواثذيالفرعيستعطلأخمغثهواثذيصلاستإلل02

ثحالىاللهءيخانتصبفاعرفه

الخيسونالثانطالباب
وإلمجزاالشرطباب

عماتاثماقيلالمضارعالفعلفيالمجزمإنعطلتقازلقالان
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وإلمجزالشرطفيينتقتضياخهاعنئابثلمامايرااعيلتالختصاصها
انعدمافامآوتخفيفذفالالمجزماالأختيرتقتقميهافلطول

اخاإثانأئنومتىأموأفيومامننحوجهاامجازيأثتيلفاظمن
علمافعيلتانمفامقاصت1الحيلتثافاإذماحيظحمينىأفي

همقاماقييتوأمعانيههاوسنذكراثانعدامامقاعهاثالقيامبدكقها
الشرطجمابفيالعاملاقيلفانهاملشةبابفيمستوقىالمحرف

العاملن1افىالخاةبحضفذهبذلكفيالخويؤنااختلفجلؤ

انالىبعفموذهبالشرطفعلفييعملىكاالشحرطحرففيها
حرفن1الىآخرونبوذفيهيعمألنالشرطوفعلالشرطحرف

01الشرطبجوفييعطلالشرطوقعلشرطالفعلفييعطلالشرط

حرفانقالفنالوقفولمبيئاثهلى1المازيخأنمحطابوبوذ

الشرطبجى1ييالشرطحرفالنأالجميعافييطايعملأشرا
فيعملىابرقآجصاهـفمبئبلمعنى1اوالدفالشرطفعلغيكا

قالقءافاالشرطجوفيلثصأنيجبفكذلكالشرطفعل

51حرفأنكالمجواب1فييالشرطفعلفألنأهيخيعمالنجميعااخ1
قمالمنوإهأمعافيهعيآلمعااقتضياهففاالمجوإبيؤضيالشرط

المجىابفيليعطالشرطوفعلالنترطفعلكلبعطالشرطحرفت1

نجالمحرفمنايهاقربوهوالمجىابيتخفيالشرطفعلالنفقال

النفقالألوقفلىمبيئائهقالىمنوإئاالمحرفنإولممافيهعملى

ميقحلمهاهاابرىإبحمآموقحلوقوعهأعرباناالمفحارعألفعل
وجمزاالىونالكوقيوذهبقثممآيمونانفوجبسالموقح
عليهحموالبمانالشرطلفعلمجاورالشرطجمابالنإلمجىإرعلى

الشاعرقالكألحمفياركثيرالمجعليلوالمجزمفي

وتارحلجمحدقطناأعمنهاقذامضعرسثكآيهـ
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آلخركقولالمجوارلىنخفضهمحلوجايقالاثييلىوكان
وماخردبحمرضحثمكفوميكلالالعنكبوتفيان
صريقللىرالمجى1عليألمحمليالنةبصيميىوهذاذلكاشبه
ذاهبعثهاإعلعترض1وقدلففهعيهيفاسوالعألىلىفيه

عترضفلىهوفيطايعملالشرطحرفانقالمنفاثاعتراضاتإ

شيئينفيالتحملالمجازمةلمحروفجزمحرفألشرطحرفبانعليه

فييعمألنالشرطوفعلالشرطحرفانلؤمبنقرلإنالضعفها

اليموناناألمحلفيإلصلانكذلضعفمحنيخلوفألبالمجو1

طالشيهـفوالفعلفيالعملفيتاثيرلهيمن11فاذلالغفيامأل
منفاقرللهتاثيرالتاثيرلهماالىلهتاثيرالمافاضافهتاتيرله

النوذلكيضا1اسدؤيالسمموقحيفحأالثهالوقفسلىمبيئاثهقال
بتلكعراباخقموضحفي3بااللمشاجهة1لهثبتاذالمىالف

يمونمارعاالفلىأنترىالموضحفيكلذالمثئشترطثةالمشا
أينحوالمجزمحروفوبعدتفوملننحوالنصبحروفبعدمحربا

موقعوقوانعليهاهنابمذلكالسعئماموقحيقعانمجسنامإن

حمألزالوقدالرعوهوإلحرابمنلنوعموجبهواتماسما
حملهلزيالعرابمنفوعلزضرورةمنوليسحمايالعرابلجت

فعلىبتوطالشرطحرفالعامليمونانعنديغاالمجنسى
تعالىاللهشتآانبتمىفاعرفهبثثالمامعهاملءالثههـطالمث

الخيسونتالثالبابا

النكزةالمعرفةباب

لءماالنكرةلالفليالنكرةاواصلرفةالىلقاثلقاكانا

ورؤهـفةفىالنكرةذماقيلأنالتنكيرووطاوالتحريفالن
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وماوداروفرسرصلونحجنسهمتالوإحذمجكنأماماالنكزةص
فبافيلقيفانسهجتمىألىاحدئمنماالصرفةرحمذذلكأثصجه

الألماللفدخرلاأحمدينبشيئلقبالمعرفةنالنكرةتعتبرشيء

اثهوماوغالمفرسرلثتحوعليهاردثودخرلالخألمالفرسىمخر
هإنوإعخسةعلىكبيلقالمحرفةايمونأومفعلىقيلفانذلك

والألبااللغصعزفوماالشارةالموهوألمبمالقامرااليم
لرضرإجنؤحلىضراالصمفاثاالمعارفطاحد1لىاضيفوما

افهالمرفوعفافاوبمتعمرفوعبينهـضفعلىالمنفصلفافاومتثصل
وإهأوهنوواووهووإكأانتالنمثانخمانتوفنأنا

اءكطاثاهصنمكمادأيخكيخآوإئاكاثانادآثاكفماثايلالجأالمنصرب
أستحعالحعلاقتمظاثهالىلافيوذهبوإثاهنإثاهاوإثااإثا

ممبايعماميوالشصيصاضيفعبماسماثهقمالمىومنمكرا
يختلفمفبرسم1يعلمرالمغبراسمبممالىانقمالمنومنميخرهفاض

ئعلىوالالكافالىهـراضهمفعاسماقالنءومنممرهبرخره

51واللخطابالكافراسماثاانغاكيرهاضيهفراصم
الكاثهوراانالمطنسالكوفيبوذعرابناالموضع

وقدمهكثرهوجمايعهدالالشبئالنجبصليسوهذامحمادتاد
ثلثةفعلىضااهأالخألفئةالمسائلفيمسقصىذلكفسادصأ

وقتوتماقتفضالمرفوعفافاومجروروممحوبمرفوعاضرب
03وقنوقامتاوقامتوقامووقاماقامفيرإوتمقمتووقتبموتمما
مضروبنحوالمغعولالمكوإكيرضاربنحوالفاعلاسمفياجمردإ

ورأيتكيتناور1رأيتنيرلمثصل1المنصربأفاذلكاشبهوما

ومابهثالتورايتهـصاور1ورايثموراينهماورايتهورايتكنورايتكمورايتكما
بثوبخاثمزنحومثصألأليمونفألإلمجروروإفاذلكشبه1
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قيلفانذلكإشبهومارجهـكأوجهاوجمبألالوبهبمنوبلثوبمماوبماا
المجروريمنؤمومنفصألمئصالضيرينإلمنصوبالمرفوعكاتفلم

ان9حماصد1كلفييجوزوالمنصوبالمرفوعالنقيلكذالمث
فيرفحيتقذمأنمجوزالمرفوعلث1تركطلملهطينكدنهيفصلىا

وليتقذمانمجوفيلممحوب1وكزلئالفيئلإحاهـحاكأبئفألباالبتد5
ابالعامليثصألنكانافاأىالفاعلاألحلعلىالمةعولكتقدآالناصسب

ومنأصلمثصلرأنااليموناناوجباخريقارةوينفصألنقارة

سلهمعمملهطيينصلوالاملهءعلىيتفذمانيحوزفأل1لجرورافا
إمامتصألالكيرضيرهيمونانسجبجمهايعتذالضرورةفي

فضبمالموافاذللثداشباهدمحادابيوعروزيدقضألعلمااللم
وماوهاؤالءوتينكوتازكوتلكوتيكوهاتانوطهذانهذا

فىالغألمالرصلولكمحوالألمبااللفحرفمافا1ذلكبهاث
بااللفهتهـتانالىالخلليفذهبذيكفيالخونرنتلفأوؤلى

زيدتألاإدهاوبالأليمئحريفهنأ1الىسيجويهوذهبمعاىالمألم
البتدآالنبالساكرريبتداصالايزةعليهاادضالساكنهلتريف51

الختصرابدبهرهياليليقطويلطاكألمتالخألففيحالبالساكن
غألينخوالمعارفصد11لمطفأفيمافافيهكتاباأفردناوقد

اشبهوماعرواحمبرشطألمالرجوغألماذغألمزيدموء

ذلكفيالخريزنخافاقجلالمعارفطءهـتافاقيلفانذلك

خثمالعاماللمثمالمعارفأعرفالمضرلمانالىبعفيأآفذهب
الالأتمالمكيرالقمائرإعرفيماالففيهماثمالمبمسم
سائرت5يخرهبخألفالتاسفيهيفعفالكيرهاصدفيهيشاكه
الىتفتقرالاثمارفالىامحرفائرالفانلىصيدكاثذيرفإفىا

الىبعضيوذهبسيبويهقولهوالمعارفمنكغيرهافتوىأن
11



ألألملففيهماثمالعلمثملمضطر1المحارفاعرفالممممان
11لمعارف1أعرفأنافىخرونوذهبالسزأجبقبمرااثقرلوهو
مبثمضرثمبهمشاركلهيمونالوضعهؤل1فيالثهالعل31ال
شفماقامماالسيرأفيسعداثماقولموإلألمباإللفعزفماثم

وماهمالجوالعلملمرمنايهيضافمامجسبفتريفهباالقمافة

ضيرصعمفيفلمقيلفاقلىقى1اخخألفعلىىالمألمإللففيه
لمحرف1اشبهالئهإفيفاشماراافاقيلالمعارفسائردهـنإلمبم

أجثتآإلتااشبهكيرهعلىمةالفاذاجمالمظهرعلىدليأللجال

لمبمم1فاوبنئاصيموتانلمجبإلمحرفأتبهوإذاالمحرفاشبهفقد

01اينقيلحنهانشارهكأصهـفمهكفحمبنيفائااالشارةالموهو

الفيالركاناانبهينطقىاأانإلشارةحرفقيلإلشاؤحرف

الهفيالشرطهامكاالييتالمعانيمنكغيرهحرفلهيوضحن1يقتفير
لذلككيرإلىءستثناالندآالعطفوالزخيالتمثييىألخ
انوجبةينطقأإنالتارةالعممعناوضنوبهينسطقماأاخغ
51تعالىلته1شآانبتممبنئافاعرفهيمون

ونثالخيمالرابمألباب
التكنسيرجمحباب

آففلعلىالقاورفيالعينونوسفىالةفيدفجحعاقائلقالان
03حتيفقلفغللفءقعلففلفقلصفغلوكباقألثيكلزأناسائر

وزانسائرومنكيرهمناخاالست1بهترفعألالنقميلافعالعلى

مااحطى1الخفطاستعمالهبمثرمافاطأفعالتمااخغثؤإفعل

فوآانفوإفر1خفزخمقوفافاابينليعادلىاثقلاستعمالهيقل
قد13عالعلجهيقاممطالفشاذمعدودةحروففيإزنادوزند

أكا
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اثممادالهـوجهينإفرأخفرخجمحيخاقالوأئيافقالوعلجهاأيمث
فرخجمعفياقااطيارفكذلكطيرجمعفيقمالى1افالطيرهحنىووحملىه

فيترليمريرحرفووءانراقيهأنأالمتافيهألمومعننافىفيالثهراخافا
أفعالعلىنيحالعينفيفعلزلةفصارلمحركة1مترلةفيهاالتكرير

الشامحرقمالداجمااللوجياجبالجمبل5

وألخرالقآةصلالمحوزكبةسفيبذيالفراختقولماذا
ريااللهسألمصكليكفىفاكؤخرهلمخلعؤفيكاسحمألإلصث

النوقالنهونفيماالنآنافقالىأافعالعلىجمعوهفاثياف1افا

علىلمخحعؤعليمترلةفصارالمحرحيمترلةفجهاالفصارتفيههاغثة
اأصدلوجثيالنأزنادفتالوأافعالولجمعفانئمازذامأافعال01

زنداالالثانيالوجهريهةياكاخفصارتثاصفينالنرانجمرنا

قيلفانصعناهفيماكانكفكذاداععلىيرحعوءودعودعمحغجما

علىجمحوولمافعالعلىاواويآ4فيتاذاكاففغألجمعىافام

كذألذكطجالماقياصكلىافعلسكلىجمعواالحمقيلافعل
عودجمعوفيصإبيبيتجمعفيقلتلوكاثترىالإلستثقالافى51

المخةعليمطئستضقآايوالىاواليآضئمالىذلكألذىاعود
عيولتاتلهتمافحاألىإوكذلكوواويآيمترلةاماللما

مستثقألذلكظأكاتداويننجزلةباميالخآاليمناكتزالضي

جمعفيوفعولفعالبينجمعومقيلفانافعالالىمحنهعدلو
ليسحرفيااصدفيوإنكانالمحروفعددفياالشتربممحيلاكثر03

مألأخلىعلىماكانالتكسيرجمعفي1خصفلمقيلفانألخرفي
يرخوثجنحوسلبانءيانهمحيطاوثيابنحوثوباوبنعالنهجم

علىالىاوأتذمنماكاتمجهعوالماثيايلقىاعكنوهأل
علىجمعاذذلكالىيؤذيوالستثقالفى1يؤذيكانالقعول
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أوينجتماع1الىايؤذكيإكانفعولعلىجمحلوانهترىقعال
ذالمزدافىوسىأوينالجتماعمستتقلوذللصوحوكىكماتووبنحووضة

حالفياوأصيئماكانفكذلكالوإوعنفثاالخءياأفي

ألاليموناافعألانزممنمأينفنقيلفانبأعولاياعينهوماكان
هافعلإلعينفعألخهـلمجنرمنزمنلوقدظفعلجمعفي
ازمانيفالانيوجباالفياكانن1وأزمنزمنقالونثيا1لقب

ايضانكذلكادهرعلحمجودهركأدهرمفيزمنلالأكانا
كقولهكاهمجماالكلازمنعلزمنهاجمعى1

أجحرمفيناألئازمنهلعاجمحماسالمجمانىلتيا
يلقؤيعألتصكلىغلبفيخلعاكاصاجمعفلمقيلفان

علىفيحعفاكالعلىوماكانلىمقصورمىفعألالنأ
ماكانوكذلكوعقبانوءفابويخربانسإبمخوحألت

ت4احينااتحريكوجبفاميلفانفعألنالىيجحعمنهمقصورا
وسحكنتوقصعاتجغناتنحوبرحمعافيالعإنونوسالفاخبؤئحلة
51وسكونءالمأخفعلةالنقيلفعلةمنتوكتذالتءنحوفي

نحوخدلذعمغتويمونحعدوؤخةجنحوصفةكيرسما1يمونالعين

وقصعاتجفناتنحوصنةخميرسما1اذاكانمنهاالعينمحزكتبةوص

يمفلمكانقيافانوضضباثضذالتنحوفةالمىوإجنطايةللفرق
ثيا1قيلصاصاالفرقوكانمحكسألوفةاامنريكباكاوك

مأححفةاغتااقوىاللمالنالصفةءقغريكباأولىلعمكان
قفىاثقلكاحفاشحفةأثافثاضوىا3الففاكاناثآلاضعف
اعرالمثقمالاحلىيكالمضيالسم

سلاكفياكاوىوألثضاتقاخأؤلمبهاحشألءوذتيهرابث

قيلفانالمشعرضرورةألصلبالفغتزفلصتارؤختسم



حفةأكاساكنةيمونمضاعفةاومحثثةفعلةمنالعينأذاكانتلم
اثعاكاشتقسبلذالماايثمجهومازرتووبيضاتراثءفىنحو

اليآالوأوفيثقألتوجبألمحركةالنمعفأ4العيننتك9ذ1سابهة
العربومناجمسلىوحرصااعليالمحركةثقلمربامقصئو

العينمحيحلركانكماضاتوبمحوراتولفيالىاوءياايفخمن5
اشامحراقالالماوقيلمث1رقىثكؤهـانءةقراألماكةهنوعلى

نئحئيهحئنالبمممئحرفيقخأؤبهرأئمتيخضاأخو
منتحريهانحرفانلمجخحعلئألمخحاعفةكانت1ذ1بمهسكانتإضا

سالثسأةجمعفيقلتلواثكالترىهستتقلوذاكدواجنس

بفئمفعلةجمحجازفيفلمقيلفانمستتقألكذانلالمالتومآ4ا
وطفماتنحوخئالةاهاودمعكوتوإلحينضمالعينوسكونالفآ

اجماععنفواراخاإفاؤلمألنجالحالخهأ1يلوطثماتتوطل
ازفمامقيلفانكضدعضدفيوءيففللعالسكونهـإهـأتكل
انحىحكوخهوونخهاالعينهـكعالعينوسعكونإخيمسراةفجمعفي

ءآوإعفلألتيالكسرءأاقيليذراتودتودييذر1تيإلر1وؤفىس51

فيمكقوفيفالمسكوناماالعكسرتين1صظععن1رهـ1غا
ءأ4ذلثاجميعتالتآئمإللففغلةجمعفيبغئاكاحضفكصف

انشدثابتبننحسثعنروييماوتخونالخركتبعضكدأبئإاة

افيميذكراقياحيدتهالنابخة
دهآخذنيفطرناسيافناباألخنيففىالاتجفناتلنا3

ءءطأتاقدالنابغةلهففالذاكعلىبهفعااهتزازايرفيهفلم
لهيخاؤمالتلوهـجئتثممحبماتءصاساضعهـثنثةفيلىابيت

ثدكثبابرألخاتقاصاثكوللهفقاللمىاخع1تلكماحهأن
حماخاتثلتساصيئفىكيمونأنمحرلكوالتمليلعددلىس
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كبهيرافيةظشىقليلبياضفىاللعةياحنقلتاثكالتايخااربمو1
كذيدلطفألللقليليمونأدقطرةيقطرنقلتاثكالثاكشأقا

ليحسعنديذاووييمملننألمجتفولن1مجبركاننيلمفرطعلى

فيوئمتعالىاللهقالللفاةمجئكاللكثرةيىحالمجهذأاالنجمج
15اذإكعلىبدكيآذاأورالالالعكثرةبهوإلمرادشؤدتآآئغزقالت

الزبدونقوإنوكافىالعيرونونالزتفىمقوبمترلةحارؤصحعج
النابغةروىمااثاالمجمحاذفكذالمثىالقفةحسثرةللنيمالعيرون
يمونن1لمجتيلردوعكلفيهيغدحالفارليئلنساةوكانقدوحسئان
المحالفيويعارضهاأتحةهـ5عنهيدفحءثيدبهرقصدالنابخة

ا3صثرةالركاكآءبعنالقأببنججمتنيجازانفلمفاناقيل
اعراإشاعنالقأةآءيمتهفيانصازاحماقيلالقا4بنآءعن

دكثفداطنابوحشبداذاندأدنأرساتنوأقألمقلمنحو
رجلنحوالقأةبنآءعنشةاحاببنايمتنيإنافىابالوإبلواكتاف
سحاال الفايلفيمشتركلمجألح1معنىالنوعويسوشسععووسبحور

51عاالمجيعفياالشتراكاكرجميمالفآمع2بشياننجازايمثيرا
بجرمنويبانوجازالزيدوننحوفىالنونبالواومجطعفيماذالصجاز

جمحؤئمقيلفانحوسلخح1سمبالعيبنوين1مجوزكاالغآ4بمحإكثرةا
ماكانالنقيلفعاللمتالوهواصدلمثاعلصرإلنماع

طريقةالزمإحرفةثعلىمثماكاناثقلآكانااحرفاربعةعلى
ملمحروف1هـاالخكيرهادرنلىداعلىاللفوزيدتوأصلىة

سيثاماكانآخرذففلمقيلفانألساكةيمونالقطالخها
حروؤآخرفصلفوجباثيالقبرجوسأالسفرنيابرحفي

وكانالخزفطلبافذمستثقألعانلالصعلىبهاقىولواول

آخرفيالمحذفالنةاليمحروفحفاضاللمحذفاولىيآلخر
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للمرجمعفييقواىان1جازفلملقيفمانكيرهت5اكنزالىحطة
عنعونحمااليلجعلى1المألمأصذفمااكا3اللهـباليافاريمور

ماالنقيليخرهادونءباساخىحفىفامقيلفانمنهالمحذوفهالألم
وذلكيآافنشأثاكسؤجعىت1فكأصمسسورمسيرالتالفبعد

حماحذفلملقينؤيخركمايآأولىاأتءلمبذابتتقيلىحااء5
رابعةوقحت1اذفرهايحذولبه1رتقحاذا1المجمحجمامنهانريادةأ

احرفمنهفىاذاذاالخغةرابهتقعااذابادةالزذفىاإثياقجل

يجتلبرنالحغرأبعةوفتذا1مجذفههـأإثماإولىئدإش1ثماإليئ
الكانأسمنوحبالطرفؤجلرتوإذأالطرفبلاليآاال

قالوفلمفاناقيلالجتلجةمنبالثباتاولىالختخذفالن1فينجنيا
ىاإايىاواللففقلبىاراميفوجرموقمفاتجتاحهـبمحفي
ايمصارلممصكوخهـلمياوالىاوأأللفقلبوأثيايلاالحاعلىاليآ

إكماإثاافلمبتوجباكسرةالناالحافىسإليآاباقجلىما

فاعرفهيالولىيقفاطهـءذرككانلمطءلاليآيبقىنفل6ءاير
تحالىاللهشآانتمحبا

رخمسوفااحماالخاءباله
عحغيرالباب

3انرطااالوخيلالمصغردعمإؤلضلملقالىان

بمايفاعه1ثميامافعلجهفأثعليهكيلىيمإفىنالمصخريتفحمم
خراإللمؤل1كحذفمإفاالمهءفاثميامافعلىول1

فمنيتالمحرءجميعجحعإكا4صغأيإحصغيراانالثانيهفىالو

تالفتبجناايفغالثافيوبنيالمحركماتاقوىاللهالممكلصكلىؤلأ
احرفلثةاءد1زماهـثمحفيراكعمهعلىالتصغيربعدماوبني



اع

بعدمابقحاحرفثلتةلعاكانالناحرفثلثةلىماكاندون

فلمقيلفانسرألبنجانكىزفألعرابحرفمنهيآا
صخيرإكالنلقيحرفانثألقيمنوأحرفبزايادةألتصغيركان
أدريدرفيلزجرصلفيقلت1ذ1أذترىيالامعفةامقامقمام

خيرهمحهدرمقاممدرجوقامصغيررجلمقامرجيلقاميردنبديناروفي

لةظوكبإمححفةامانامالتصغيرقامصغيرظأينارفىمقامردايتوقام
لصغيراضليدليألألمحرفذللصعلوحرفيادةبنجعلهـزا

ساكنةتواكاتآءالزيادةتكافامقيلفانإقحغيرايوجبمامفام
ةكىالتفيلفاد1زأل3الءيآاشماكانتقحيلثةثالأستوأكا
01الومنلفأالىاقربالآءاليفيهد1زاصدإدمنححخيرثاك

قيلفاناكآلكأيمونالالتكسيرأدفالنثالثةسابهةثياكانت

جلاصدفأدقإكازعخاينومقالتكسيرعلىاكصغيرحيلفيلم
يرالن1كماشوإفىظالليبشالثهسهيرالتسكلىحغيراكحملاخا

اكرجيلرجلتصخيرفيقلتاذأاذترىحىااللغظيغيز

31وعزتثاثطسءياوزياددثانيهوفثحؤله1بفثمألظهكيزتقد
ردجمايقلت1ذ1انمثحغركااالمما1الكبرمنننمتهالنمثمعناه

نقلتهالثلمعنادوغيزتقباالماوغدفيخادةبناضعدىثرتالرح

لؤفاإصدادمررطا1قلماالمحنىذاولملمجطع1الىدفههـ1من
ضيةت1صكاختالفيتهاةتحتلفوإصدةطريقهالتصخيرالزمو1فلم

ماذاذأألترعماالتكسيرتءاضعفالتصعيرالنقيلشيرالت

قفت1اذ3كيرالهتضمن1كيرمىتاصخيروصفتهفقدلرجقلت
كيرآىافاأكانحاجهـداىااتوحبفىئىفياليهتجمفتدالرحب

ةطرياأشمداوإمعنىبهالمرأدوكانالتغييرفيالتكسيرمنفانح
كخيرأويمونآخييرافيحغيراكمنطاقوالتكسيرولفاكاناصد



أع

المكثرةالقفةعلىتدكبأبنيةمناليهاينتىىخهايةلهوليسوقليأل

اخريحذفخماسحالمكانأذأملىقيفاتبنيته1أختلففكذلك
آخرصذفوجباشيافيلرجوسسفرجلرنحوالنصنيفيحروفه
ضىلمجركطالخصحخيماكرالنالتكإديفيبيثتاماعلىولهلالنصغيرفيحروفه

رالثكمفيقالىاكاهـجسأفيقالالتعويضفييجوزناوهـاتكسه5
رأبعةكانت1وأذفتذءإحةراكعرالزيادةذاكانت1صماإاذوسفارش

أصدإدمنرالتكصوارضالنالتكإرعلىرللتصحمألتحذفام

نحلىثألثيأسماذاكانثفىأتصغيرفيالتآنيادوفلمقيلفان
وزبينبزينبنحواحرفاربعةعلىاذاكانيرذوهاوأموثهيسةثهس

واالالى1شيايرذالتصغيرالنرالتصالتآئيرذواثياقيلا

فردثانييبتابرتممبوفيبويببابتصغيرفيقالماإث3ماتر
ابوأبرهيممقىتقمولالنثالوبابفيواصلهاأصلىمماالىلف

باناؤيئمتأجابافىيممفيتقولالثكاليانابفيلهاوباباوجرضت

التصخيررالتكفاذاكانسبؤلمنمرفينيبمنهروفي

أجثالتالمألهـبيمونن1ثهسنحوفيوالصلساالاكلالمطءشيان1يرذا

التارذداصخنالخصإرفيرذهاوجبثحتكثاالمذكربينللفرق

الطولفصارالتآأطولىفيهيرذمالرباءأفالفظهلظالثألثيجم
الثألكمنالتصغإرفيالتافيهيرذامممافافاالتانيثتاىمنبدال

حربوفيمحرحاعريسوجماحمافرثؤممرسوفيقريهاقوسفيؤولمفض

ثبتى1ماهأ1ذريمالمحديدذرعوفينييبالبلبأوفيحريبم

ءوراوفيقديدقذأمفيقوالممحوالربايمنرالتصكاتآافيه
اضائيالجقلماغافقايهعليهيمقوفقد4امياماموفيولوزيى
وذالمهمعناهفيالثهالمذغسمجرىاجريالثهثألثثايمأكانرالخص

والمذغرنثفىإالمذكرعلىينطلقرسىالإلعودعصئجماالقوساللث



أ

ألئعربسمعنىفيىالعرس1صلهولتصغيرهألظفبتيصلىهو

مذكرصلىفيألمحدرحرباحمربمتدزصلفيوألمحرب
ئتسالخهاامذكروهوثثالهويأذاالنابمعقفيهارإلنالب

اتماصالقبهوآذياالدرععنى5فيألمحديدغؤسقوطةعندبه
هاوجإلمنممةأورريحةقهـديديمةنحورباعثافيماكانالضغيركالتآاتبت

الئآظويىامفلويمونامذكرةانالظروفءإلغلبن1اأصد
زادوأحممالثايخوألوجهبالمذكواللتبستلثؤثةيوالظروفهجم

التاواثبتأثممووثالثاوجهاايضالمىومجتللتانيثمورااليالثآ
علىتنبيهاإلمحركةالردفيالماوئحى1كماالمرفوضليالعلىتنبجها
01حالكلكلىمرؤثركمااصلوهودوروداروبةبابفييالصلان

يماتصغيربيناألسافامقيلفانعليهيقاسالشاذالقسالينفكأل
دتاوفيذثاذاخعخيرفيقالماالمخمغضةوبيناشبههاوماةلمب1

اعمولصلىجرياذلكفعاىاائياقيلأخثااأقياوفيذأاثذيوفي
كانتللمةالمبااللطالباتغييرحندالمحكمتغييرجمكألعم
31لتغابرهاضةالمتيسئماحميخرمحمااالجعلونةلمتم1لألسئمامغايغ

ثوزادنةالمتعإلحمآفيفعاحغيركمااكفيئاثاايفيقافم
ازفىوضاغخةأحمآائل1فيحاللتمرخيركاعالليكونإلمةآخرها

ؤلممقيلفانتثاءتاوفيذثاذافيمكقوثانيةقيهاالضغيرءيايقحان
أاشمايلألمتمخنةحمآفيامتنحكاثانيةفيهارالتعيايمتنعئم

03النلمتيغضة1حمآفيمتنغ1كاثانيةافيأحغيرأكيااقوعجمتخ
أبحهنمألفبعدهاالسأكنةالتصغيرياوقوعيمتنعفلمملىقىصةأوإئلها

قيلانفبعدهاإلساحنةيااوقوعفياضخومةءئلهاافإنامتمكنة1
ياللفزيادةائماحمسنيلللتصغيرفعألمةآخرطافياللفزاددافام
سنلافاآخرهافيفيسلنيساسئماالخهاآلصغيرمةعآخرفي

لفى



اع

فاعرفهعليهإلعرأبآلةأتتيالمحركةدخوليتصؤرالصيغةعلى
تحافىلتة1شالانبتم

الخيسونإلسادسالباب

النسبباب

نحوقبلهامامكصورأمشذدةبالنسبيازيدتلمقائلقمالان
يآةإثياكانتاؤالقيلذلكونحورفيووبغدادفيوممرفيزيدجمأ
ذمونتةاولذلككاقضافةمعنىفيالنسباللثإلضافةبتةتشبيما

أنسباالنمشذدةيااوكانتالضافةببابيترجمونهالخوثينمن

مكسورأوكانتالمعنىهذاعلىليدلىالياذدفثضافةمنابلخا

نحسالنسبفياقانيثءتاصذفمافلمقيلىفاناالةتوقبلهاما
اخماإصدهااوجهلخيسةيلقذلكونحومةمالىبالنسفيمقو
حشفيتقحالنيثانوتا4احاحشوفيتفحلئألصذفتائما

التانيتتابينالمجمحالىيؤذيئألصذفتاثمااحمماالتانيالىءلمة
قلتاذاائكترىتاثشهـالمنسوباذاكاننثشاالىالنسبفي51

لقلتطوبصركوفتئرصلالمذكرفيالبصرةكوفهالالىالنسبفي

ىتاكلبينالمجهحالىيؤذيففاكانوبصروكوفتثةامرأةنثشأفي
فيأيثتاألمتيسبينلمجمحووبصرتئةنحوكوففنتشافيتانيت
عألمتيجررمجمعوئألالمذكرالتإلمنصذفىأمجوزالدةكاآل

تتزالقدالنسبيءياالنصزؤصاثمااحمهاوالتالثالمؤثثفيتانيتم

روممقالىأ13ترجمالمجمحإصداابينالفرقفيانيثالتتالة
فرقىأكاالنسبءبيالمجححوالىاصدبينففرقووزنجوبئنجيئوروم

وتمرظأوتمرةونخلىنخلةقرجماوإلمجمحالواحدبينالتانيثبر
ينيجمعوالماكابينمجيعلمالوجههذامنابينالمثماجمهةهـصدت



41ا

فيتنفلبإنالماخكهاقنالثأتماصذفتاحمهافىالرابمتانيثعالقي
يمونأقفيحكهاستجريانوالجمكنتتغيزمئاكانثهاألوقف

أجثتآآلتاانالخامسلجماسهلصذفهابهانوقارةءتاتارة
الثانييملحذفتاممأفىغامعمالىنسبتولواسمافىضسغألبمنزلة

هفعيلةبابمناليآصذفتمفقيلفانالتانيتتآتحذفهاهنالكفي
بابدونرتيئربيعةالىجهيئيةجالىالنسبفيقينحووفعيلة
هذيلألىالنسبثقبكآوفيثقيفالىافسبفيقولكئحووفعيلفعيل

بابدونفعيلةيلةباباليآذفوجبائمايلقهذيك

لمحذفعوجبانسببانفيهجتمح1وفييلةفعيلةباتالنونحيلفعيل
01فعيلىوبابتانيثاتآهلحذفالتغيهـيروتأنيسىالخفيفوهاطلب

بابفيفاألكانالخفيفطلبوهودوألسببفيهليسىلوفب

سببوفعيلفعيلبابفيولثاكانالمحذفلزعهسببانوفعيلةنخياء

مترالكهوالصلقكانبالفغحنفئقالوافامقيلقمانالمحذفيلزمام
شعرالىافسبفيقالوألخفيفكاطلبانخةالكسرةقلبىاالخغيلق

51لمحفيفطلباالكسرهوعملكاننبالفخنقرفينعرإلىشعقرفي
بكسرتينتىأالىذلكألذىبالكسرونمرجمأشقرجمآقالولو13تركط
اففالحةاالىالكسرةعنافعدلمستثقلوذلكمشذدةءيابعدها

عاوفيجميئالمطامنسبافيقمالووكذلكهاهنافكذيكرفيونقرجمسأش
قعيلوزنعلىبتيفعيلءيااثتيولىالتآءصذفىالئاالخمبالفخ
3ءفصارمالقبمانفتاحلخريههاالفااليافانقابتنخةمرةإكبدلوامنو

رحوفيقالىأعلوثماكافقالوألفمنفقلبواوعصااكرفي
اثماقحيلاووعصاارالفقلبوجبفلمؤجلىفانوفيوعم

سابهةتآإلنسبمنوفىاليآساكنةاالثلفقلبوجمب

ذفقءاوفىالقلبكانالقلبفيههافوجبيجتيعانالوساكنان



اع

القلبمررابلخبالمحذففىالتغييرالتغييرمتسميالنلجقماكتزةل
فيعنأوثطلفاقلبوكاناولىاأللبفلذلككانوإقوكط

للىاثكترىمتالأجخماع1فىذلكألذكطتذقلبتلو1يآتيا
مستثفلوذلكأتئآثكاجثماعأفىذلكألذىوعصيئرجمأقلث

كلىقيلفانمثالأجكماعمنابعدالحموالوالىءايااعنفعدلو5

للعفةنخةألكصرةأبدلمامن3القيعلتجوجمأثجلى1النسبفيقالما
بالمقصورفالخقفبلهاماإنفآحلخزكهاإلغاأليافانقلبتدبمرناماإفيأ

فلمقيلفانعصوفيقالمارحوفيكماتجوفيفيهففالواورععحانحو
فليوفياصووفماضيئومغزويةغزفيوقماضيهـخرىالىالنسبفياقال
مخهافابدلاوءلمةنفسمنلففألنفابدلمغزوكيئقالمنفا11

فابدلتقاضوجمأافارحوجمأنحواحرفثلثةعلىفعماكانابدلدإكما
اقاضوفيءفقالىاكخزيفصارفاضاالفايآءاوقلبمتنخةالكسرةمن
أللثياالفخذفوقاكبمغزجمأقالمنإفامغزوفيقما

حانالمجتموسابهانساكتةالنسبيايمنولىءفىاليهآساكنةلف
ممرفأخسةعلىفيماكانصذفتكمااللتفآإلسابهينياللفذفت51

رفاخمسةعلىكلمأذاكماناليآفلففذوجبنمقيلفار
تياوجب1قيلمشترفيمشتروإلىمرخيئمرتجىالىالنسبفيقونحو

طةاللطولهـفاحمسةعلىاذاكانمفياليآتلفحذف

ذلكعلزادمافاشماحرفاربعةعلىفيماكانالمحذفصازاذأ

النسبفيقوالمنحواحرفاربعةعلىفيماكانذفالزبمفلمقيلفان03
ثكفيهتىالتألالئهقيلىتجمزفيجقزىوإلىتشتيمتشحالى

قدالمحركةالألاحرفخسةعلىماكانمترلةقترلمقىالياتحركات
يصرفاناليجؤزهندصرفانعؤزمنانشىالمحرفمترلةتترل

بكلىبماكانالمحقتهالمحركةالنزينبيصرفانزىفىالكاسعدكط



ا

احرفصخمسةعألجماكاتألمحةألمحفتههإهنافكذلكاأحرفاربعة

نحىمشذدةياآخرهقبهلمئاالخريههيتآءأذفوجبفلمقيلفان
تآإتربم1تجمحالئأليلقذلكونحوأسحدفيالصئدالنسبفيقو

المقصودالنالخريهةذفوجبائيامستتقلىوذلككسرتار

لوهإلكااولىصذذثافكمانالساكنةمنأثقلإلمخريهةالخغيفبالمحذف

قبلهاأفتاحإمخريههاأاألبتنفلةالخريمنتلالساكنةصذفو

التانيثهزةقلبجبفامقيلفاناولىاكحزكةصذفكانفلذلك
افىالنسبفيذلكوأمجبحمراوفيحمرآهمقونحوفيسباافي

عنعوضاالثفيلةثالتابثزةالنقيلذلكسكلبائىنحوكسا

01فلملهزةكساافاأوقلبهافرجبثقألتوجميأقياالتايخثمة
األيىاليزةمجريفاجريتاصينحرفعنمنقلبةالخقلبهايجب

فأجريتاصلبحرفةعلبآفيزةالكهـكذءوؤضآنحرقز
جذالمثالنسبفياأصلثةزةألقلباليجسيوكاصلئةزة11جرى

لمجيح1إلىالنسبفيالوإصدالمالرفيوجبفلمقيلفانتجماهااجريما

51لى1نسبتهاللثلهـونحوذلكفىيههالفرائضلى1النسبفيمقونحو

مممالفرائضمىالوإصدىوحكمفيمانظرهكثرةعلىتدؤصد1ال
الئهالماحعدلى1الرذوجبلمجييع1دممكمالوحمفاذاكانلمجييع1

اىأنسبوفاثياومدائيئانمارفيمقوفافاصلأثهمحاللفظفياخفث
يتتضيهماعلىيدؤأنمنةالمقصردليسبعينةءلثيلعم1ارالثهالمجرح
آتصبفاضرفهأصدألكزلةءلتأشصلىللواسماصارفاثاالمجحعمناللفظ
تعافطلته1ءشتآان

الخيسوقجالمألبماب
تالءاسماباب

قيلحالتااءأساىأفيوماومنوألتيالذيسميأمقمائلقالان



51

فينغسهامعانيهاتفمأالحفاشهاوتهاتوصألتاحااتفتقرالخها

احاشءاتفثمحنئمحناهاتغلمصلةيخرتهـدبهرنهالوإثكترى
اثتيكذلكابوأانطلقذياإوفنطلقأبحائذيكفولكبعدها

لغاتاربماتذيوفيسائرهاوكنلكأخوهاذهبىاثتيهب1ذخرها1
ءتةكيرمررالمذالبمسرثذومشذدةبيآاتذفيواسابهةبيآاثذي
ساكنةييآءاثتيلغاتاربماتتيفيوكذلكيابغيرالمذالبسكرنىالذ
منالتآابسكونوالفحثتآءكيرمنالتآةبمعصرالثتمشذدةءبياىأثتي
النللشعريفقيهيايستاوزائدتاتفيههاالألمإللفيأهكير

ومامننحوتهيااخى1بدليلابحداثتيالمجملةوبعطتهماإلتريف
ذلكتعريفانطافجمجتيحانالمذلكألذىالشريففيهمافلوكانتا

الىتوضألقيمالفياثتياثذيادضلتنلمتيلفانمجوزال
وألمجلتبالمأرولثوصفتالمنكز1ارالفاالصغبالمجلالمعارفهـصف

اشبهومابره1وذهبذاهمبأبحلبرومررتذاهببرصلفومررت

التسويةنثرالمعرفةمناقيىالنكرةيجعالانمجسنؤمذلك

الىئوضحأللمحعرفةوصفانجعلعمجيلةألالينثمناقمىباسصآؤبينهعا
الوصفالىتوصثألصابتجعنىاثتييفياتوابالمجملكالمعارفجمف

الىألتوفبأجمةىأكامالذيبرصلكررتقيلكنحوأيإلجناسبأ

فلمقيلقانذلكونحوإلرجلاايانحوفىالألملففيهصاءندا
ولبالمواقيعثالعائدالنقيللموصول1الىالصلة5نالعاذوجمب

زيدخرجاتذيقوفيخرجزيديرتفحانمجزامولذلكبهويئكمها
فلمقيلفانولالمواىاالعاثدمنالصلةتخلىانالىيؤذيالثه

العائدالنيلقرشوألآللهبعمثذيآأهذاتعالىقولهفيصذف
الصذقفيجوالمتحصللمنصو1وإلفايرالمتضلالمنصوديفاير

فقاىىاءشينزألمفعولالفاعلىالفعلالموصولىالسمصار



حذفنءالخفيفاالطلبالوإصدىالتيئيمترلةشياطارت
فكماتءتجمامنكيرهبخالفؤضلةالمفعولالألاولىالمفعول

قيلصألتالمفردةايمونمجوزانفهلقيلفانولي1تص

افىنوصثألالبهألمنيادضلىهاأئياالصالتءاسماالنذلكمجوزال
هوبأفيباالجناسالوصغصاىاتوضأليذيات1كمابالمجعلالوصف

عرالىذومجوزاضافةالئافالألملففبهماندالىنوضأل
هاهناالفكذلكوالألملففيهماالأفيبعديافئوالالجناس

قرئاثامفردةيمونانمجوزوالجمألالصألتتكوناالقيجوز

هواثذيووفيهاخقدبرفابالرفحنضاذيآعقمأترقزمن
01هوماقديرهفبالرفحةخوفمامتألوجلعرقولهفكذلكاحسن
اشذهوايءخيهاآثرخألقغلىاشدايغوبئشقىلىكذلكبعوضة
ألعمقيصائزالمبتدأذفوكثهاالمواضعطفيالمبتدأنحذف
إختلفقيلبناأوضاعرابضةأيهمفياقئةكبقيلفان

ذفواألالخغبتآءةضاخمهااقسيبوبهفذهبذلكفيالخوثون
51علىبتاوهاوكانفبمتنقصتاخوإخهاسائردرنصلخهامنالجتدأ

داثذيوبعدلمكاضةاعلىنمنيتالمحركاتاقىىالخهااوتاضثما
فقالوالمبتدأاظولو13المبتدألحذفبنوهااثمااثممعلىلتلى

اضثةاانالىالخليلوذهمبببنوأولملنصحبوارافىافيهوايغكربت
اكوتعاجمانهاللهقالعنالخفديرألمحكايةورويركعهاعرابه

03إلاجاأيوشوذهبأيغعيقالالذيشميعةمنكلككرعنتم
غاالفلوبافعالعنزلةءاللغافيثرشاآلفعلويترلىقبلهالفعل

كايةىاكايةاعلىمرفوعاالخليلفىلفسيبويهاليهذهبما
يعغألمالوهذااليهالمحكايةفتعودمالجريبعديمونائما
جذاففمعيفيونسقولوإمأقمالهقائلديرقرلتةيخرمنابتد



511

ءأاس1تجبتفلمقيلفانألمغآؤهمجوزالمؤثرأأذاكإتالفعلالن
الموصولمحلالأكانتالصلةأناصد1لوجهينحيلقاالصالت

وألوجهمبيئة3اوبعضالكالةبعضجمترلةرتطصدةحطةبمترلة

باشفصاعدامحكالتينيألتغيدالألكافتسهنانالتاني

كانتصأمافيقيليفانفصاعداكالتينمعتفيدالالنهاالمحروف
الصلعلىبقوهامأصطاأصدىلوجهينتههافلياخوسائردونمعربة

حلاأكابمحر1ءسمافيمحيلإنسلىتنبيههامحرأبفي

علىيهاتنبالنسىةجماعةصليرالتايهدنونبأثصلتاذالمضارع1
نظيرهاعلىحملوها13المثانيالوصهالبنآفعالفيإلصلىأن

فاعرفهحمربةنتجالنهـموهاونقصضهاكلءجزفنظيرهاونفيضها

تعالىاللهءشاانبتع

الخعسونالثامنالباب

ستفهامراحروفباب

وملوآمكزةاليحروفثلثةلآبالستفهاتحرقمائلمقمالان
ومومامنفااليبمابامقااقييتوطروفءفاسمآالثلتةطسكداوما

بماثاعخمثاافيإثانحينوإفيومتىإنياينثالظروفوكيف
ونففىدامماألعطفبابفيثاهاببفقدآمازةاقامااليهفتظ

جتبلثممالقآئياىآقىهل4وعرتهأقالقدبمعنىويموناستفهاما

الشاعرقالثماقىقدايآلدفرق5
األصمذيالقثرأوناغأهلذتناثبيربوعفوأرشسائل
تزثاملألكزةالالناستأباهاهلتخعلث1يجوزوالرآوناقداي

قمامت1فلمقيلفانستفهامحرفليدةالستفهاموحرف
اقاموهاإشماقيلآالستفهاحروفمقامالظروفءسمان5الرب



ا

مجتمتموضحمنهـكاثىأولكلنمألمالفيتوشعاإلستفهامحروفمفام

العددنشإلميعقلالثاثطإلوماسيحقلكنسنالفن
حينفيومتىالمكانعنىالإفيأينالمحالعنسنالكيف

يمونالثافايهاتضافيماصكليمائحيمثافيالزمانعنالىسإثان
هالمجيبيقولن1لوجبعندكمنقلتلوأثكترىمضمافةأل

منالنيجزأحمارو1فرسقالطودوذدكشسبه1وماممرواوزيد
لوجبزيداينؤلمتلوكذلكيعقلالأعااليعقلنعالشس

االمجهعةيوآقالولوذلكشبة1وماجمدافيأوالدارفيتقولان
قلتاأيضاكذلكألزمانعقالالمكانعناليسىاينالنيجز

01ذلكاشبماوماالسبماصيوماولمجمعة1يومتقولاقلوجبالخروجمتى

الالزمانعنل1سىمتىالنيجزأررعافياواراللىثبقمالولو

حرفمقامالماقاموفلمقيلفانسائرهاوكذلكيماناعن
الفيالخمصاريجازونيتووآستفهاهؤوكبوإصد

وذلكصارومجازطلبفياخةلمحباذلكفعلواثعاقميل

51عىانتركطعليهيدكاثذيألمجنسعلىتشتيلالالئممهنالنأ
لومتىمكنةجمغسكلىجملىاينيعقلمنجميععلىتشتمل

يالجناسطووتشتيلفاثاكانتسائرهالككذزمنةجهـيعسلى
عندكزيد1قلتلواثكترىلمؤالفييسمتلفائفرباكان

الىالتعيدانالىتاجالفيفولعندزيديموتالأنلجاز
ميحححلفالنعاثذيالمحصفيكرالورثعاثخصانخصاوتعذ

ذلكظأكانالمكسنفيذأكيلزمهالالعنلخمنالمجوأبلك
تشتيلبلفظةأقىمسحتحماشاستيعاب1النألتطويلالىيؤذي

المجوالهبلسالمليلزمزةألمقامفاقماموهامنوممبيعقلمنجميعول

اليعونانلجإزالممعفيأوزيدالدارافىقلتلوكذلكنحقع

2ا



ا

مكانارتعذالالسننعيدنا1أبضانخثاجالفيقولطامنإصدفيا
لكصملىمجفألفيههويأفأكاناذلكيدبهرالوريثمانام

بؤذيذلكفأأكانةإلكفيذلكاليلزمهإلثهمكانهعنوإبلمح1
4شالىليلزممكئةبرخعلىتشتاللالثماباينأقىالتطوفيافى
انلجانىالسبتيوآزيدايخرجقلتلوكذلكمكانهعنلمجمالب51

الفيكرورئعاليمريرالسق1الىايضائختاجالبومذلكفياليخرج
التطويلىالىؤذيذلككانفاثافيهيخرجاتذيالوقتذلك
علىين1التشتلكماالزمنةجميحعليلتشتم1الحمقاصهامتىاقامىا

هاأقاهالصقحارالمجازمنالمعنىافيفلسائرهاوكذلكمكتةجميع

الخفابنيتاثماقبلأتاعدامامبنثةفلمكانتقيلفانزةالمقام01
ثانامحربتفائيااىإهأالالكزةوهوسثفهامحرفيمعىضت
أسقآءبابقيإمثالمآستفألصامحرفمعنىضتتضيقدأتا

تعالىاللهفىانتصبفاعرفهقبلالصألت

والمحنيسونتاسعاألباب51
المحكايةباب

لتباستزيلالحهايلؤالكألميةالمحدضلتأقائلقالأن

العلمسمركيفيألىكابةيجوزفهلقيلفانآاكألفيالتوسعوتزيل
المحكايةخيزمنالعربفنذلكفيالعرباخنلفتقهـيلالكخية

الشاعرقالالنكراثدوناصالمعارففي03

بألالاتجيلمححيدحفقلتخميتاتحعونالناشحمصت
3فيكيتاجمعونالناسنيقولقائألجمعكأثهبالرفعالنالىففال
ومقالنكرةالمعرفةفيالمحكايةمجيزمنمرباومنحمعكامرفوط
نمرتانمقدعنيفقالتمرتانعنديقيلوقلىلصحمقولذلك



51

وأيتقالاذافيقولونوألكتيةالعلمباإلساسضالمجازهل1ثاى
مرضحفيمنزيولمجعاونمنبزيدمررتقالذأزيدأريدامن

ألمحركةويمونبعر1ومجكونالخبرموضحفيئرزيداباالبتدفح

هـيغولونيحكرنفألتميموبإثاالمبتدآبخبرتحبائتيفعةالمتامقائمة
هالثهرفححموفيمتنيخعلكالجميحفيبالرفحزيدمن

يدكأذياالمقياسوهوعرأبمجكوناللخبر1هووزيدمبتدأ

فالعطفوأيوصفالعطففيتميمبنييمافقونألمجازاهلاألذلكعلى
الوصفكقولكزيدومنزيدارأيتالقائللكالقذأ1كقولك

قيلفانالظريفزيدمنالظريفزيدارأتالقائللكقال1إذ

301اللنيلقدالكخيةالعلمبااللمالمحكايةالمجازاهلىخكلفام
ىبؤنالتمغييرالتحغييرطادضلؤثماطاوضععنونقألغيزأواكنيةالعلم

يلقفوالوالعطفمحالمجآزاهلرفعفلمفيلفانااللتغيير
فهاستفيتنلخقالتيت1الزيادفالمفاناللبسالرتفاع

اكتيةثوالتابإلمجزالنصبالرفحالةفيالوقغفيالنكرةعن

51ومنتالنضةرومنيرومخوننومنومنالثومنيومنامنونحووإلمجمح

لخقالتيألزياداثطلالفأواعرابهلومناثوقمتين

منفاكعلىوالدليلىباعرابوليستالوقفتغييراتمنش

عراالنئالثانيعرااللمجقهإلمبيئمبنثةميتاناد1بينو
ءيشتمحرأببعكمىوهذاالوقففيوإسقطالوصلفييثبت

اشاعرافولإفابامحرابلشاثهعلىفدكالوصلفيويسقطالوقف

عىاظألمافقلتألمجنفغالىأأنتممنونفقلمفنارىأتو
اااصدوبهينمنكهفالمجىأبالوصلصالفيألزيادةأءفا

لضرورةذاكذاكانالشرلضرورةالوقفهـكطعالموصلاجرى

منتعربقبيلةمنيمونانيجوزابئىالثايخحمةفيةيمونفألهـالش



ا

تقولاكامناسمضربيقودمنالربن5أنهسيبويهعنحيممحد
جؤوقحاثمااعرجهامنلغةفيماومميقحولرجأللرضرب
فهىصالوعلىكلالزيدونآقايئلةاللغةهنفيفنونبناهامنلغة

تعالىاللهشتآءن1تصبفاعرفهعليهاليقاسائذيألشاذالقليلنهـ

ألستونالباب

الخطابباب

لفىلماؤلكألمكتجعلانقيلالبابهذاضابطمالقماقمالن1

لرعنرجأليألتاذفتقولالخاطبلفىلىوآخرهالغائبعخه
فيمقلترجلينعنسألهاذارصلياالرصلذلككجغقلت01

كاوالكيفقلترجالعررسائتهإذأربئياالرجألنذاثك

المرأتلكفيمقلتامرةعنرجألسألتوإذا4رياالرصال
لرياالمرأتانتاثكفيمظتامماتينعنسأإضه1واذريا

ساتتالذارجلياافسغاوالئكفيمقلتنسلىةعنوإذايسائته
عىباسألىإذاامرآةياهـأةاتاككيغقلتأمرةعنامرة51

قلتنسىةعنباسألإذامرأة1يالمرأتان1تابئقلتكيهفنينمر1

قلتكيفصرصلعنامرأةسألتإذاامرأةياالنسىةوالئك1كيهف

ثث1ذعايمقلترجلينعقسألتهااذاامرأةيالالرذلك

الالرائكول1كيهفقلترءالعنسألخهاإذاامرأةياالرحألن

رصألداهـأةتلكمافلتكيفأمرأةعناثنينسألتوإذاامرأةاي03

نسوةضاطبمت1إذرآصتفىاعنااثهكثمأوبئعراللهقال
تعالىاللهقالنسىةياالرجلايمنذاكيفقلترجلالىالترت

قيلفاقالمبابهذافياسنعذاوعلىيهثتننيآلذيفذلكنحتقا
بعدوالكافعنهلفىبالمعنايةلفالخائباليهالمشارقذمنم



اء

امرضحوالالخطابلجزدئكووتلكذلكبواألشارةءأسعما

ألمجزمرضحهاركانعرامنموضحااللوكانالعرأبمن
تضافالإلمعارفمعارفشارةاصماالنمحالوذلكباالضافه

نضافالوألألملففيهماالنافكفيفأولبمترلةفصاوت
السىالمعارفمعارفكأثاإلمفيراتمضرالائاكفيالكافوفيلة
يحسنالوالذاهذافيكهالنبيهزاظوتلكذلكجمالألبمتضاف

قيلفانساكنةيمونانألألمواصلكهتاالهذالكيقالان

لوجمينذلكاثماكسرتقميلهاوصدىذلكفيالألمكمسرتفلم
فبلهالفوسكوتلسكونهاالساكنيناليتقآءانهاكسرتاصدهما

01ذالكقلتلوثك1تريالملكآبألتلتبسلئألكسرث1اغنيوال
لكعأكالثنهذاانبهالمرادانالسامعوتوماللكبسالألمغ
ائهالتاسهذاإلزالةالألمكممرثلتباسلى1يؤذيكانظأ

دينىكالللفرقؤنثافيسرتوالمذكرفيالخطابكافمحت

جمذلكالمفلخيةمةول6إحدهااتتيوما2ظابايضاتاكمافيالكاف

51لجهـحعاإمةةالمحذوفالوإووالميمددضطابأواليمفيابضاالكاف
المشذدةوالنوتلخطابرالجفئ1فيايضاالكافكذلكالمذكر

التثنيةفيمفردةبالكافياتيمنالعربومننثإشالجححألمة

ذلينوتعالى4أشااللهقالالمعنىفماذاءدالمى1خطابعلىالمجيغ
المجححبهارإدالئهافىداشماوقيلذالكميقلاايديممقدضثبم
عنعالىالنهآءشانتصبفاعرفهمفردلفظهوإلمجححالمجعيماأخالكأنة

نضهألسديالىايباب

األلفاتباب

قيلالعكامإئلىاتدضلاتيالفاتضربا3عليقائلقالانما



فيلمهاماقيضلأقيااكالوصلكلزةقطحرهزةصللهزعربينو

ايتيالقطحولمحزةلىالوءهزة3بولذلكالوصلفيبعدهاجما
قيكفانالقطمهزةتظقلذلكبعدهاجماالئصعالعنقبلهاماتهـفطح

امملىاقسامجميعفيقيلألمممنالوصلهزةلندماذافني
يمصدرالش3اعلىمنهفتدضلال3هأ1لمحرفالمفعلسممن

كاتتانإثنانإبنةفابندرليسمافامادراهواسموسكلى

الىءلمأوإئلفيدخلتزةفالإيمنإحمرآةمرؤإمتواسم
ؤممى1فاثاإيمنوإمرأةإمرأعداماصامالهذوفةألألمعنعوضا

معدتزةوالهزةآخرثالمأكانا3العليالطالمتدفاثيارأةا

زةالظتفاالألممنهحذفداثذيلعمترلةتترالالتغيبر
يمينجمحسفايمنفافاألألممنهصذفمالىأدضلتعكليمكالكا

زةالوزيدتفاصذفىهاص13وقيللىاالستعطنزةكلوهاواخم
وإقتطاعانطألقنحودرامصماكانإشابالساعتيبتدأائألأؤلهفي

سلنفامحنكاكثاخرقاطداندتءالضاجكمادإحميرأرثماحوار
الوصلزةفتدضلالفعلوإهأذلكبهاثوماإسبطرارأحرنجام

إحمرجحازوإحزإقتطحأنطلقنحولمصادر1طأفعال1علىمنه

إشداذللونحوسبطزإحرئحماسلنقىإحمنأخرؤطاغدودن
يبتدالئألومصادرهافعاللحإئل1فيالوعلىفىةدظت

الفعلمنمرأهتلةعلىالوصلهزةتدضلايصاكذلكساكنبال

خاإضسلثلادنحولمضارعة1حرفبعدماقبهيسمكقأثذي
علىمنهالوصلهتتدضلفاللمحرف1إفايبتدأبالساكنلثأل

فيذلكاشبهومماآفىالخألالرجلنحوريفالتالمداصدحرف
لفأنلى1فذهبالخليلفادبهرناهاأقياالحقةسيبوبهقول

لكثرةهـوصمزةزةألجعلىأاكاألللتعريفمعازيدتاالألم



كاا

فلىفيلفمانآالأللفكتابفهامستوفىاجمرناهقدماليالسن
السميمزةالأثابلاإيمنالمفالتحريفاالمهحاالزةمحت

اقحريفالموودظتلالأالالفىةأدثإصدهاهألئلتةنختالتعريف

سصيهلىتدضلاثتيزةللخالفةمجحلوهااتدوار1حرفيثبا
هغثأخىالنهةالهفماختارواتقلالمحرفالطالثانيالوجهحلواله

فيدورهابمصثرالتعريفالممجايزةانالثالتفىالوجهالمحركات

فاضايمق1هزةهأالفخوهوالمحركاثاخغثاالفاختاروالكألم
قطمهزةيمونانطفيالصلاندثاالوجهينالفخعلىنجيت
عليماكانتسكلىحركضهابقيتالستحلكثرةلتوفاذاةمفتو

04فاثاوالووهوالقسمحرفعننابسمهذااللثتثااثاألتاني
زتهعانفرجمبالتعريفالموهوبالىهـفشتهالمحرفعنناب
ادضلنحوقيزةالضمالتفامقيلفانالتعريغصآالمعثكا

ذلكفيالخوثوناخخلفقيلذلكأشبهومااضربنحوفيممرت
ضثهتئماالكمحرزةالطفيصلالثألىالبصرئونافذهب

51مستثقلضثمالىكسرمننالخروجالنذلكاشبهومالد1نحوفي
الىونألمكوفيوذهبفخلوزنولجمأالربكالمفيلشوالذا
انيمسوراغسرتفانكانالمستقبلاثثاعلىمبنثةالوصلزةانأ

حقؤنمهمولألوكلهزةفيدبهرناهمافىاءوماتضممفبرماكان
ووفرقابينذكركراثامجصرهاصل1االلشالقطحهزةاللق

03ميآفيالفطحوهزةالوصلهزةينةنفرقفنفولقريبالتجهة
شةهفينسقطتفىانقطعزةيفالتصغيريخاثبتتفانبالتصغير

صالنهاتتبتظهزةأفيالرشفاوآبنأبزةنحولوء

الحفاوصلمزةاقفياليزةوااثماتصغيرهفيتفولإلثكالتمحغير

الوءلشبونفرقبيئتصغيرفيتقولالتصغيرالكفيسقط
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أىمفتوصةمتهآإلمضارعةييموتبانفعالفيالقطعوهنرة
كانتنقذمناهحمانحووصلزةأليمفتوصةكمانتأنمفيرم

تفولالثكذلكشبه1ومافىأحسننحوأجملقطحثهيفمضطومة
هنرةصااتدره5شوهذلكأشبههـماسنوءجميلالمضارعفي

فاخمبالمجيحيلتبىلئألونحوهاجمالمنثاكسرتكالفعلقطع5
فاأكانلجيمجيحدراللتبس1فيايزةآجماالاجملىقالو

نخمافلمقيلفانأللبسإلزالةاليزةاكسراللبسالىيؤذيذلئه
أكعزالثألفطالنأيلفالربايمنوكوهالمتألفيفيالمضارعةحرف

قلفىكثخصيمفاعطىالضمفمنخغث1ةأالربافيمن

الربافيمىاقلالسدايهأفالخاقيقيلفانابيخليحادلمالالثة01

كثرالثألثيمنالنقللوجيينهوجباثياقيلضئهوجمبأل
ولى1يالكثرعلىالمحعلاكاناصرلمحمل1وجمبأفالربافيكا

كثرةلثقيالتىالسدايهأألمحماجمةانالثانيالقلوولالمحمن

كثرةبينبحعماإنالىذلكالكطالفمعلىبنوثاقلحروغلحا
وهىالمحركاتاخفاطوهاوزالمجوذلكالفئموثفلالمحروف51

فيقولانلمضارصكة1حروفيفثماحربابعضانوعلىغا

فاعرفهالربافيعلىحمألضحارعةحرفبغرجوينطلق
تعااللهءاثأنتصب

تونألالثانمماالباب

ةماباب

وبااللفاءسغانحوةباتخرانقعيلمايةماقائلقمالان

للتشاكلىطلبالقتمالةاألماادضلتظمقبلاناليانحو
حاورومنالمجازاهلباخةنتحتوكبفتتنافرىاتئألتختلف
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نآ1دليلهويالصلكطألمحيمالتتيعلىفىعبوادكيرتميمبنيامق
سبااقيلفانالمجمكذلكيسومماتوجبهأسبابألىهـفتةمالة

لمحرفتحرضاوكسرةاللغظفي3سؤابيلقمالةتوجبثتي1
عنئفلبةلغالالنااللغظفيلموجودة1ءاياو1ضعلمو1بعضفي

هففإلمالةأمالةاوحتآءاءنالمنقلجةمترلةتترللفالنو1اليما
صقوفضاللفظفيالمكمصرةةفاهأيالمالةءيالتوجباسمجابسحة

فيفىهـفيعرضبشيئللعكسرةمالةهأوأساساوفيسماعالم
فييمسرالمحآءفمافالىااللثضافضاففيقونخوضحالمى1بعض

خميالنكيألنوفيشيبانتصثمانفيمقومحوءلليآإلمالةاهأخفت
01فيرصرحىجمامقومحوءالياعنتنقلباللفالنإلمالةوإفا
تخىءإأعررفلجةالمنمترلةتترلاللفالنإلمالةاقارىرمح

فضلألمالةمالذوإفاكارىمايمماوفيحارعمافعماحبؤو
حروفقيلمالةقءيمنعفماقيلفاباكت1هـأتوداطرأيت

دإنخةالغينوالمظتآالطآءىالضادالصادوثاقطدءالشعآل

51حرتطمنعتفلمقيلفمانمالذتمغاحرفسبعةفهفىالقاف
تخذبكلىالبالمحنكلطوذفتستعليإلمحروفهنماالنلمالة

وقعتاذافلمقيلفانباالمالةالتسألمنوتمنحهالغغالمياللف

تمنيأقبلياورةستوفوإذامالهمنعتيمسورةلفبعد
النهلفصبعدمكمسورةوفت1اذإةمامنمنعتانئيالف

مقهـالنحدارتقنفيالمالةاللنارففىبعدالتصعدالىيؤذي
بعداخحغدألى1ذلكألذىهاهناأعثمتفلوالتصغدتقتضيالمحروف
اذأمابخألفلةالهمنمنتفلذلكثقيلصحبوذلكنحدار

اتيتاذافاخمثذلكلى1ذيفىالفاةلفليمورةوقعت

بعدتصخدانحدرتاملتاذاثمهءاستعألاضعفمتمكمموراعلىسبا
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نملألقبلفانلحابينالفرقفجانخفيفسلالححذبعدتحدارد
وذلكعمامتنحرفيمفتوصةفقبلوقعتذأ1مالةازت

لمستعلى1إلمحرفمفتوحالمستعلىالمحرفالنأقيلفىتحبعدار1فلى

اذاكاتمابخألفمالةعتفااشعألد1زامفتوذاكان1

ريالمالةجماافىلمطيارتفمطلمألهاستفتضألكممحؤالنعكسورا5

كانثياوفقطنصغدبعدانحدارالثههناكمالةأزجيمنأ
هذيقفجاعتبارتصغدبعدنحدار1الهآلءإستضعثفتاكسرةالنأكذلك

بعداراأتفىوهوكونهاصدهـاكىجدقانهاهنايالمالةجازتغينالو

اثتيكممحرة1إستيلمذةحرفتضعيفوهوخرديوجئمعحغد

بمتريةالمكصرةميمخالطضربفيفاالمالةزيالمالةجلى1لى1ساملجا01
يمترلةسمؤالعرمعثىيالمالةاسلثماوارجةفىتعاليموضعكاالنزول
قيلفانلحابينالفرقفبانساثماورجةبخيرعالموضعمنالترول

أالذأعصالةاق5تةرمأومنئوصةالرآءكانت1اذنم
فاذاكانتيمريرحرفالمرآءاللنقجلمالةبتومكضمورة

منعتفلذاكضتاناولمجانفجهااجتحأفلمحمضالوو1ةمفتو51
فلذلكفيهاكسرتاناجئمعقد4فكأمكسورةتأإذاكاإفامالة

لمألشحرفورةإلمكنالرغلبتفامقيلفانمالةجبتا
اكاقيلذالمصاشبهوماالقراردارنحوةسالمفىالرآطاردنحو

الرآءفيالكصرةالنلمستعلى1المحرفمعصكنممورةللرمالةآبتء
تحمثمهاالذيالمحرفبققةتقوىالمحركةالنفقويتيمريراآكتست

ا5لمستعلي1تصغدكابتسأفغلبتفيهاجمترلدكسرتينالكصرةفصارت
بهالمشبثهةالمأضوالرآفكذلكالمسعلىتالىهـالرآإلمكسورةغلبت

كاضربيالمالةالنقيلالمحرففياالمايةتدضلأفلمقيلفان
والالتتصزفالمحووفءتآاطهانأ1علىاكإلاضدكاوحزقاك



جمالةجازتافلمفيلفانواللمتآعنمنقلجةإلفاخهامون
المجملةكتاأكنتاالافحلصفانثابليأفاقيلالدآءفياويبلى

امالحهالمجازتالماخلمقامقامتالنهاميلت1فائعاءالدافييادإفا
تعالىدتة9شتآن1نصبفامحرفهكالنى

والمسئونثالثال1بله1

ألوففباب

أوصهخمسةعللقىالوففصرتطاوءمعلىقائلقمالطأن

شفتيكتقثمأنوهواماليثوألتنوينإلمحركةذفوهوممكونال
01إنوهووألرومالضريردونالبصيريدكهوهذاحموتلرغمن

الضريرالصحيرهيدرذاوضعيفبصرتةالمحريمالىيرثت

ضالذوهذافىعهذانحويضرلىرف1تشذدن1وهوفىالتشديد

حركةسابهاكاناذايالضردىفالقبلماتحزكإعاوهولألتباع
ؤيلفانبمكزومررتفيهذاتحووإلمجزالرفحفيخيرالمحرف

51راصةفألنالسكونفا1فلالخمسةالوجوهطجالوقفخضمافلم
فيالراصةامحليهألوؤماة3امنالفرغعنديمونانينبنيلمتكم1

لطفيألناالتنوينتهـيدإثا1فلمقيلفمانبالمحركةالكوناا
حالفيواليآألرفعالفياالتنوينمن1يبدولمالنصب

المنصبصالفيالفاالتوبنمنأبدلىاإثمادثاءالوجطينلهـالمجز

آالرجهنقيلتاتالكسرةالفىفاندإلمجزأالروعبخألفالفضألة
يؤذيذلكلكانالرفعحالةفيداالتنوينمنابدلمالو13الثاني
كألفيوليس4ضفبلهاإهـآخرهفيتمكثن5الميمونانإلى

يتآكلالتشينهـقأبدإىاولوكهقبلهاوإوخرهجمامتمكن13الرب

أفلذلكالمتكدثمبيآءتلعبسإنالىؤذييذلكإكاناافيالهفي
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وفيإداألرغلةطفييبدلمنالعربعناثهاولءيامنهبدلىأ

فيممبدلالالفاكاالنصبصالةجمايبدلالمنصنمتآالمجزاحاله
اللغاتإجودقليلةلغةىيآألمجزحالةفيوالالرفعالة
ماعلىبرفىاالمرفعصالفياليالةفىؤدىلالخصبحالفيالطفىيال

جؤحركةصل1المكالةالن1تبينانبهفالمرأدشمامأفاصاب5

فيمجزياللثمامفلمقيلفانقمديددالخالرومكذللالوصلصال
9لهفألتباعأهأالمحلقتشويهالممانردئياللمجزؤصيل1صال
الخهاالرفعالةفيالفبقاالختار1الساكنينآاللتقالخريكوجب
ءرالشاقمالكيرهامنأوكانتلالموحالةفيكانتالتيالمحركة

يآلخرقولفياكسرةاحكمكذلكآفزاداذمماكيةبن1نا011
لثلذاكاديفنثتنسافىتماعلىثحألأرثيئ

صازمماالنصبالةفيذلكحازثألقيلقمانلمجعمالمحةءبمسر
اذأالمحريتانىههيالعرابحرفيالنقحيلمجزإللرؤحاصالةفي

الةكتلزمهوالبمر1رأيتقولكنحوالصب4أافيناشصن

رأيتقولكنحوذكأينفيهيمقأزفيماطألنمقيلقاالمجزالرفع51
قلىفانالتنكيرهوصلالنأالتحوينفيهعاعلحمألقلالبكر

السينهـبممشاجئبباومررتاورالاغبف34ءاتيقالانجازف
ذاأاقالوالضغببيهزفلررتوبمزهذاجازكماالوقففي
النهكألعمفيدهنظيرالمااثجاتالىذلكألذكأيدالئمبفلن3ء

إثباثالىيرذيذلكفاكانففعلزنعلىءثيكألعمفيسليم

جمغفيمسركاقالىااافىالضغعنلقأعلى3ءكألفيلهنظيرالما
الداليمسردلهذاوقاقلنسىسغوقهـآوجروقأحقو

بمسرهـبالممررتيقولوولموإطلإبلخوانفيرافيكألحملهالن
دوممحة3اهـهولطءيألدلطءفوزنعلىءلثيئيالسمافيإيهاالنهاسينا
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فاتاعلبعضموحيمحممةالىنقألنعألتوثأتعللمتألمدرصم
وعداىأحلىهرؤمكألصفيلهنظيرالمااثباتالمطذيذلككان

نحىكألعمفينظيرا4النربالحرتهـءفقالى1المألىاكسرعن
نحافىأفهاشآاننصبفامحرفهوخزضطئب

ونالمالرأبمالباب
يالذظباب

رهنمتلهمجرفحرفاتصلىانلقسمايالذغامقائلقالإف
قيلفانحدةنبوةمماعاللسانفإنجووقفو1مجركةطابينلتأعان

01مىمثلهجمحرفماذظضربينعلىقيلذغاممضربامفعلى
جقالمحرفذضام1فأهأالقلببعد4مفارةكعحرفامذقلبكير
اجتعأل1اآلورددشددفيهصلىكانورذلتذنخومثلى

انثانيفيوإذفيعامشؤلشوعصدوجنسىمنتحزكاننحغ

ذاكشبه1اودتنذذثتحوثالماةمبحكماالذغامفيرعلفط1وحكم
51يآلخرجنحصمناصدثاقبدلن1وؤمقاربهفيالىهـفماذظإفا

اصاوآدمبمككاخفطناثكفىآكندةالمحقنحوايخانيفيوتذكه
دالبلمحروف1تقاربهـفةملى1الطريقإئهكيركذاشبهوما

وكبحرفاومحشروتنسعةوإقساعهاخارجياومعرفمعروفتها

الخفيفةالونوكبحمسنةبحروفحرفماثينحمسةتبلغوقدفةمعر

منحوالىاونحوجهـصاشىأقيإوجماالمحتيمىالفطالةالفينبنولهز
مجروفحرفماإربعيننحفاوتبلغالسينكالمجحمالصادكالؤآءلمىةالم
إينأقياالكافاوكافالقافبينالتيالقافويرمخسنةيخر
اكيامادالمحكالشيناتنيإلمجيمإعافكاتىاىالمجيماوكافإبر

وحيمأتآإثتيكالالجآلتاحاتتياثتيكالتتآفالطآشوالطآكالسين
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قوليمنممانوحيمآتمنلةالمبدىالضعيفةالفحادبانبمرو1
اآلشثااللفزللفاالؤلغرجاهـثمحةهاسدححارردش1اثرفي

مندهوالمحآللعينالتانيالصدرليمماتلمحلى1أقعىمنوهو

الؤيلىعمالمحلق1دفى1منوهوالمحآللخينايالثألمحلقوشط
إلخامسالمجكمنفوقهومااللسانقمى1منوهوللفافجالر51

لمجيفىالسادساألممقدآلى1آقربذلكمناسلىوهؤكافل
ألسابمهـعلىلمجك1وبينبينهالملسانوسطمنوهويآءفىافىالشإن
تءوجمأاكايالضرايليهاومااللسالنصافهاؤلمنوهوللضاد

الىاللسانصافةادفىمنوهواألمقالثاهلأسسرأبالمجما

الحاشرالثنايافويقذلكفوقمنوهوللنونفىالتماسحطهـفهىامنن

الؤمفياللسانبطرفلد1ءايراانألالونخرجمنوهوللرآ
مرروهووالدالالتآتللطسآعمثرإلمحاديكأهـجطافييمريرواال
السينللصادمحشرإقالثايىالعلياالثناياولاللساتطرفبين

وفالىهـهنمابئوترولىالىالثناياوفويقنالدطرفكنوهوفآو
بينمنوهوالظتذوالذالءللتآهـعضوالتالثلميرالمحروفإلثلثة51

باطنمنوهوللفآعشرىالرابمالعلياالثناياوإطرافاللسانطرف
الىاوإلميللبآمحشرإلخامسالعلياالتناياإطرافالسفلىالشفة

واللخياشيم1منوهولخفيفة1للنونعشرالسادسالشفتينبينمنوهو
2هورةوإوسةلمطي1لى1تنقسماوالمحروفنحارجنمونبافالضمانمحغل

ىالمظتقةالرخغالشديئبينومارخرىاثحديئاثاخةالتضمذلقةالم
وإفئصاقآاحرفشمحمثفالمهـدموسةوإلمحتلةلمغألفحةلجيةإككوالمحتوصة

حهـالوىالفاالثآفىاكآءفىالصادالشينالسينالكافثالخا

هـثعتسعذوحبالعشرةطعداماالجهورةخمتذقولك

حرف1مةسإلمذلقةنفىفينذوقلوجعظرمذظويجيعهاحرفا
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ألمصووعبئنفرنماءمجالفاىأآلإلميمءوألمراوالنونألألم
طحقكاصذتحهاومجمهـفاأيةثماوالشديدماالستئةصكدأما

المعنورجمماقولكعهامجمايضاظانيةىالرخغالشدينةماوكذلك
ألظتآآالطالضادالصاداحرفربعة1المطبقةصكداهاماالرتجخ

الهماربعةاحرفسبعةرالمستعليةيالربعةطعدااماإلمفتوصة

الخآءوالغينالقافخرافىالثألتةمطبقةانهادبهزأاثتيب
رراوحروفزةالهـفأاربعةاحتآةاسبعةاولنسكداماخمةثوإ

افحروفكاابألوسدلم1ومالكألموإوءوايالفوكباللينفى

يخأاإصوتاالصمافأخفاهاعمصاالنفسركتامرضعهفيالعخماد
01جؤظاشبعحروفاخهالجعسرة1ومعنىوسةثيتسفلذلك
ظهارهوالمجهرظاهرةمحرجتمعهايجريانالنفسعتفناموضعم

علىاعتمادفضلاالحروفاخالمذلقةومعنىخثورةسالتولذلك

اخهاالمصيتةيمعىمذلقةسالتحتولذلكطرقهوهواللسانذلق
نخمىياناصمتتاللسانذلقعلىعتمادذالمثاالليسحروف

51ءخةصه5ساليتلذلكحماسثةاورباشلمةالكانت1بالبنآأذ

يتسمكفلذالصوتفجألصااليجريمحماجةحروفأاالشديومعنى

ولذلكحوتاصايجريضحيأ4حروفاتماالرخوةومعنىورثديد

منرطةالحروفخها1والرخغاشدلجاينماومعنىيمرخغصتش

أتكاولذلكيئداالءتفىافيجمابلللضعفشظاوالإالصألفي

ماللسانجهـكايرتيحروفاألماالمطبقةومعنى3والرخوةالشديبين
مطباتهتهسولذلكخصورةفتصيرعلجهـكافينطبقعلىالىتالى

فيفخعلىالمحنلصالىألجهـكااللسانيرتفعالحروفإخهاالمنتوصةكأومه
الىتستعلىحروفانهاهـالمستعليةومعىمفتوصةسإلتولذلكاض

حهاكعكنسخلىكأاومعبئمستعليةتساللكوإتالعلالمحنك
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الغللىبابعضالىبحححهاأقألبباراتتغحروفأالجتفة1ومعنى
الويآالفسييتمعتفةمتسيولذلكلذلكجةالمو
فألحمهااللينإفاجمهاذقيالصوتفألنذ1افااللينرزفحر

اسثهاالوياويسهـشإللفنرجاثنأوكإثمسعتخارجهاقيالاضت

اإقساالمحروفخارجصرفهقهـأذكرهانأردناماأنمونلمحلق1في5

جازافلمقيلفانبعضهـبعضماالمحروفتقاربجهاترففياا

لمحيلالبآفيالميمتذمخمأنوزوالالتقاربلميم1فياليآتدكمأن
تذكرانمجوزابمراكايهرمالبآبحوفيالميم1تذنمانمجزلمثعا1

فلىالغتةوثيماصوثزيادةفيهالميم1ن1فطر1امحمبالميمفيءالبا
هاليسفاءالبآبخألففيهااثتيالضلذهجتءالبافياذكت01

آكماالألفيءالرتذخمانمجرزالايضافكذاكمباالذظتذهبء

التكريروطوصوتزيادةءالرافيالنالرآفيالألمتذكمانزخو
فاثهالألمبخألفباالذغامصافجائذيالتكريرلذهبآإلألاذكتفل
منممرواكاعنرويعافافامباالذظيذهبيمريرافحليس

فالعالألخطإنائمهكئمأتغالرلوعؤولهفيالألمكعالرماذظ51
عمرواباولعلمحمراثالىالالرأويالىذلكفيالمغلطينسبون

فيههـفصثلوكذلكماادظفنوفيهالراويعلأهـآبرتااخفى

اذظزلإثعاهنهءوتاانقصهوفيماءنميذالتصزيادة
وإبطمالإجمافالمهيؤذيالمنهعموتاانقصهرفيماالىهـف

كرفامفيالتريففألمقيلفانمفاربهعلىلاألعمرراما03

الرآوالمذالالدالالتاالتاوحرفامحشرثلثةفيقيليذغيم
ضفيتواإلطذالطآوإلضادادااالشينفىالسينءىالزا
فىالشاكىالساهرالزاهدهبإلر1الذاكرىالدايفىالثابتالثائب

منحرفاعشردىاأليالناصرالظافرالطاخالضامرفىالمحابر
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الضادااوااللسافطرفيخالطانحرفاناللسانطوفحروف

اناصدهالرجهينالمحروفافالتعريفالمذكم1أئعاأدشين
الكألمفيدورهاكثرألألمهنانالتانياالمقاربةالمحروفه

اخيرءأاألصمءءالماسوكطءسماساشفيتدخلىلذلئا

آهاكألفيرهادكثرةلمحروف1الالمقاربةجتعفيهـصا1ولثاالمتيكنة
اثذيالشاذفاعأليالصلالألماظهـصرحمتفااالذصمامفيهالؤم
لهافأستافاقيلوبلعنبرستفيصلافاقيلىفانبهيحتذال

13اسداسيمسيزهفيسديستصعيرهفيالمبدليلسدس
استذاففالخدف1سينافياالابدلىامنتآيهطالمسينىإمنبد1

01فيإلدالأذكولتمسدتإلىصارتاالمسينمنهاهناابدلوهاففا

المحرفصذفومأشألالمعنبربنوفأصلهبلضبرافاسسثميارفالتا
سكونالمنونلحركةاالذغامجمبهملماياإلموسكرتاصعكواةلالمض

يريدونبلعملمحولمذاكومنإمذمنالإفىالنونفىاخنىءاالإ
المثماعرقالالعغنج

51طفالعوعليلتحطفلميداجلأيمتبفعغعنكغدىغاكباذا
اشاعرااقاءلما1عإونفكأنرفاإإنمآعاقوذلكومن

تييمزشصعالخياعدورمحولمجنااحملبمزيبئشغلىطنتتإةغف
المطدطثاثعاسالحدبشليسأكقةتوأل1علىيرهـ

عرعئيهيقاسالاشذياالمشاذةقوهرستعمالكرذلك

نعالمطاللهشاانبتص
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تم
الحالمينرلثدثهألمحمدألعربثةاسرإركتاب

ظقهخيرمحغدسثدهـاعلىلثه1وصلى

اجمجينالكراموكرنهآلىورو
الققةهـالحولالوكيلونمدته1حسبنا

ألعظوالميئبالثه

يالولطالطجمحعة

فريدرخستيانخرثأالحاألنغيرالمعبدولمخهالموجودةانهخمننقله
بدأرالعآلمةزسفىاألحزبزنيإلوذةىاإلئمايخأشئمثد
إلسألدارمنأخرجطاوسينالبرتاماطوبينكةالعلومفنون
والثالثةمتاخرةبرلينثةأجةالثاةأقديمةفاخرةوبغداد

المشهوربالقصراتئيالملكثةبالمكتجةمحفوظتانمغربثانوألرابعة
ندلسبديارباثثمكوريال
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