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علىخيدئلماعو
ديسسلمألمياممعالش

ومتعاقينبصرالضاا
وفاتقدكىذلضلألةا

تعالئزانوأليموعد
النلمعآلةباركذكوا
غعلقلنريهبكا

عيكداألءساوممملومبا
وهووأوعممنةر

سسمدناعلىورءمط

صحلهذاافاعمنوشه
لقنلدمحلىلممالبقةا

ةلمعزانعتنمدنالسه

أعربهاعلدمأذا
وأصثريتملالمواا

وعبه4ممارألدلمعنزألأ
لىلمحاتعساونهـخقى1تا

ليديلتهالعزبزاصراط
لحرزميوواقرإكلة

كلدومانمفلئابن
لشافىقاالللهاا
بئمنتايفمنوأ

عبدبنىالماللوأمهال
أيإ5حدمنمناف

لدلكماروأددعمن
اآللىالةءلىااأقافى

لألةءلىزداجغااهفرتجه
حبمالقهـثلمهـثمجيدصا

همهاهـلهالىأجمافوإةا
3ألثبأذ51زرباوايقفأأ

ذهشهثرةملم

سبمفابقوهمطدلعواأا
سنالهضأءيئماس

بحلبدآأيربغألمنه
ككلاقثطقاعظهىأ

قمجوكثةحمع
ممميجتعرفيمظأط

علثااالثماحزكا

فئقامايالىصأ
ابماألتهي2لغفوامن
ا3فألناأقفوتللف
ئثصثهأفافىثستا



اأئاكلثأماممسلك

بالجيمةصادظريخهأاناا
قطثهعظسمل

هوفدأوأبا1
اىونطلعسهاناالأل
ىأالهدنحاسهققه

خألفيراف1لىمنا
لقلوقثاالدلىاطوا

قنرمىالةلدل

كشيزنحتولهاأتسب
كئيرتبد

لنستهتواشةباالظ
كتقوهىنمعحمةااللم
البوابأهاقةدن

يعناأمحمحصبمواجه
زدواخ3اأبةالىأد
ابمفجلكقول
بةأالصنمااخبيةهناك
ضالجدوانبرصهااطيخا

لمسيحمصراعتهسا
طبمنبممهـاجهلى

أحبلغتلمحب
منلصملألمسلوا

والمرادبألمنطب
لنمساأفشباننىأ
افوإئد51عاشهذس

لعسمكايحعلاآلطل
3إيةاأللحاذااللئيسا

لغرفيوا4اناقعثنحوا
اساقتشايههسذأامن
تخضيلعتهادالامملى
اللىضدهـواالسادالى

اللطباالاالطباء
آلطهيهوالمححبولده
آللطبلشقلعاواحبيب

أىأيهثهاهعمثوتهـا
لةالحدافوايدا

وهولغةأكرابباال
حسدقراعنلبيانا
وهمصالالط1إلعرابا

ملهالووفلهذماانللى

مر

محسااااتااا
اصرهـفدمدهالثونهاعلىءورةمحالهافثطظيراءهـاصحاالموصولكلىمممكالياالمستالزمماوأل

اسهفيصألحمأاولينءةأشابفخثرقا1وفاعنيةاعلىهؤوحلودعلى7ستزضيينالمع
قمقحآخرصوممونصفةكونثسينياصبملفمزماانخأابمفوعثرحهيهرالمنثوابطشمايبوقال

صالكطللألطاألوذواالءلفءلىساوهوضسالمجدأحملىالثصرينكلالمقثلاتديرهكذوفاياينلمها
لمحطشوكقاواواشعوشثسراواؤقالواصلهاطالبشفيهأساهضارعولوأدعتعينبفىلئالملفطفي

فوعوسباشعينمنأدتهووحوبامستزيلمهـاوفاعامسارعافتفيواأسكونجهاياشالواوماقبالهافعال
لمالقاوصالحوفاومجازانععلكهتضعلىباسضهيئمتعالقفأالىنممسبةبمالفىاباسنهونيةاةأ
مامحويمحوأعنىلعاءوايةجمكومتطقوأبهاليافضافضو1وتقدسمعناأعلىدممقاكدو

هـاسا3اباداايغتواوواواافيهاصهنجكوومجوبواصالهـاحوىالقنمععلهمالمبتحاوهثطراض
مقاصعدامستؤيهايعوبالفامحذونائبكعصرةلمهامتوقاأمااءمحالاانيقالسأدمختلبشاواواف
حالمهـماجلنظماعلىخراقولهأخاييتثمالمممافماقدرناهذافيهآوالةلخومحوامقآمدفدسحلةوا

تفدسهوصوقثمهدمفعولهءطلاعنىاالقصىومسضتؤيهضثمموفامكلهمضارعفعلهـبأتةالشثل
لمهؤوالموصزالختحرآلفظصفةموحروقربلمقإمةدلفظو صتلغظىاألقصائمىلوالتقدير

ديحوهمنطهععولعالأىمةاابمسثويخالذابنل1ولءوعممنالمفعلالسحىإتمط
حطاخادؤنهاااوأفثهااالبماتصباجميحناوهذالوعدشتريحضسبمزوبتلسأشمت

ماساوأروفابكذلفهتطلعنىوتقتضىآءلمحذاالموصوننيظرجمناقطمناااذالسكرالسرفامجرفأ
نحصبمحذوفبغيرنممتعلتئولرأاقيقهاسوااسكيؤتعانررضبىوهوممدتقتقىمفعولؤاءبهمصرا
اهـقىقتلمقديرفهـماوااسفليعوانالممصافطآاوممونايضمشطوتجقتفىكأمتهاؤضاال

طتطرخوتلملمئرالمستئرةضواصىمىفمسراومنافةامنلىطفائقةوصاضامطاكماركائنابغس
افع1فاعلهءتؤتهضثمرالمسوافآسكلأتموفائقافنةأاآلكوأشعهينأشلهمنافيسةأمدالىفائ
لعهامضاابنأوآالستضااللوالاطعنىوكوضهاألحالاحكلىدهاالعموأنحاعلتفائقةدليمف
بححطالىاأبرجحفبتدوهوالكيريهاهأف5هعطولمحمعطافسبقالعناالاافيقومفمافاالنسبقالىال
تفعنعيالواكعستئؤنيوفاعخبرالمعتداالىوالةلمهلمعاباطحائزوناسببيةإإوامجائزمقعامسقو

ئاطاشذااببالمهصأديمببيقاماقاهةمنحاشتفمنيلىيتقدسءهوبسبقوااصهافعاتقدلرمضاكلىمفعولة
توحيومضأمفعولمهثناقوأيهترفسستضروفاعلهأضرةمسثوجبونمسمهاذضمهيبهوالذ

لحطأفاالقوتهشفنلىهـأومخصهممغهؤمتكاشفوقلطالقالهنيهواالأثناقنعتحلهألاو4ا
كاألشىكثروااللضميصبارقاللماثلعروابنمشزلىنهاقالمنهولثمالياقاليربانلىلثنامتصا

لىولماتنعالفرهواوبحقفىالةأتببرهوكحمبمعثىضثاةثصلةماتدأووالله
صقامتمحدرجأتلمحولهوأتجاعهوآويهمثندصيأقلابهوحسألمقعناخالنلهباتبتىالمطااقرأت

العترضوافيسئناسآالسبحماالمحرااهنلهأكلالائالصبىكاةقاعاليعالهـاماآلضةاوحاي
لتغسريضواائيةفاوألباذافاترخألتولموصازماقاسكيرصازعالشرطوابقعهتاواقسمقعفجثىالىواوا

توإواقعقيفعوالوالممنآةاخبرأواطقعةوااأيظخسطأمحلئاابللبمهـولهللماالةئاوأالةواراقعة
تقالهكلاللآللتالمفردواعتاائهقوافاذااوأفىكانشمقتريقبالفاافاجازماطثرماوابأقواةواليهاا
لتافهلقاعدةاافاعرفشهذهصافا13لمسنداصاللقاقواالجلقالمستفنااهمإلوالذىئخأكاقواطاصطا

سأتصعشرجةصوربالمةخقاالماكبنقهواحموبااألصكرالمامنالصكللكدايمنئنافيةجمالة
ألفربأحمقىوحماالألموضحكأدءلىاوقافاءلنةرااءجونوزأويسانصىاالهـامحدمن

صالممزأنبهوقهذاجبووعلياهنهفأوجمالقأغامقيالالمجكلكوشحإالتبهوزاقواقولعكعةيا
صقحآهـهـآجامنفهيهونحدعمراةصاآلهنالودبهوناوسكلىدسكلسكلدفاأوهنلىآلمهـنانهيرأبمصا

اللهءلماتقررفى2ألمةوالإلزهةخاامةاسرادةبماالشاءا301ااامص8ال51ةهـصسةدةب



أاإاموخالثه
ولىدقدكمعيلمدطلصاا

صراةالفادعه

قدرةخلقتتوفمقاو
دهوضاسداالطاء

لةلهسداوالذالنا

نهلقولدألواداإلرشا

الىاللةيينواالغوا
لصفةاندمطويققوم
افهـواضاموفالمومحد

طاوالمسصخرعاءةايه
اىرمأؤيقطصا

عنيةوهـحمستقم
لمأمولالىاؤصولسهـجمقا
أقصرالمستقيمافلطالن

ألمنآاومجئمابلجمااى
رةلصادالنتمااددعلى
الألثرهالثصمن

نقنمعلمتدكفربه
لنمالدوتعدكذاوعذا

ومنسدحالقهن
تبألغاثعنالنساشقا

اآلالهطمرئالىنخث
وأهروالمنمناحلى
رادالمنكنحاالآلامن

ألهآلوبالئمالولمحااالآلبا
لمروأرادآلثمصاإا

ى

سعامجو

هنييحريفر



ءلى



موضحرخانرطوجوأبهوجاقارورةفامااحذفعلىثصرطجوأجانجرعبركنموضحمبقدأوسم
ثرطهووإالعرالبعوالطاالذىاخبرالمبتدمرموفحوهواسمشاطبىاوقالوأالمرومحالذاتدلمهاخب
وجوبينبثصرطثروطصاالجوالشحرهوانمناضروهذاىنغاجوابهصلليبردالةالمبتداوأنلىفال

يهستلضرورهألاالمحاالجوانجازحذفرعااليبممظشرطاكاقئألماضياومتىمرطاثاالداءلكون
اوذقدكىهمحذوتصبرالبتدابارفحإخكووالستعمالاالجمثرةارىاالنباودنوزضركطااحلى

االءابستهوقهولهامثساقاث4لمىوكثأوأأعنىتقديرهمحذوفماهلومطالق41مةءلدرووبال
ضبرمددمصهولومبتدأإلسمواليءواالعرتاصهعمعطوفأأوحيهل4اللمء
راضابينهمايطاوالىضرإإلووخبرهالثافىمتالاوخملةأءضواحذفأمؤضوهوعلىدآهترمعو
منةمذوشوالجنخاثونهاالبتداءنجهمؤغيسوانذعذخيراققدمأحذهبرملداللةاوصئبمبتدمن

ومنضرببرسمعرمنمالوإلصلوأعربنحمملىمعطؤلمحذجمراشلىانذكورالمشدا
اطماأحدوسبقتياءوأاواوفعهاتهعأصأمبنوىكضرومفعوللمماإلنهىمتعاقأمثبهومى
وفذمحاصبرممتدشبهيضعلقانكسؤواالودلضثبشاوقالهاالحايااسكشقلضاوأوياءوأدكثال
القرالمنوأباثحبهمتلقروفامنوغيؤفييدمناقعربالميثىءقابلتلشبههلتوشاؤصأأ

يرخلشهةكاوفهـاطلشبمعدنءولئقديرمبنىلشعهتنهدقءنحوكلدطوشمتعاقاانلمعنىحهقا
مأوفهادالمفسوبمعامحشبهـنعتاوضحانسبأرضىاوالحمشبهكاوذالقدبرامحفوإثي
ضافجفقناوأجحنناثنابتلئااوضىتقدساوااوضتنهجذوفمشلقلبالهمحاو
لمحعنوىنتئحذومانهةناومتىووضىاكلىمهطولمعنىالمحاةثنملمعنوىوأحها

بلألوبنمابةمتعلتىفعلعنومثبكامحمهطوفبةوكنيامحمتهوبتاءاادسوالمعنوىةآلك
أشالحرفصيرةعديهوكاهابعدليماابهااعرأقلغيرةسمااوبةلنماتوفبمحذمتتملقتأفى
ألأوبهللمبةععالوشثلىكضر1دوكاهلاةفىبغيؤآنكلإبةديرخهلتواتعلقهدرحذء
4راللإفتقارواودالىرعلفااعنلنهابةاعمرفوعرمشترفههألضمأوثقالشقارفعولنعتءلملمنبا

نائبالمصدداحإالهوفيبالتأفىالميرلهعئتغنىأممارأتحعوبقوانيماعاجمداصكلىضيهالألظلالعووجعات
ساالاممتداواومعرمعردابعفيولفلككاكيدونترأليعفياكارضقعنبئهنحاالنقعلىعئ
فييهرمابرففعاوايأقدبلةوالبتداهرارخوضعوهنعشدذالصولءوآماإمهاا
المصدرالىفةامنامنليممناشاألحرفوبسبممثعلقشههنواوطألقلفواالائفعلغنزمص

رببتداكأرضكاومحلفااكانجناحذفيقائاةراضحاالوهواحداافامحلاذمعولطع
ميشومعربوتصدأرفىثلىمعطوأليهمااناتدقمرأوامللماعهينابضمطؤمحفوف

إومضىممناقمأتهمر1ومهتدأينعلؤكالبرفىرنجوذالثاشبهمنالذمحقدسمألساالمثاءا
تفدبربالجرعلىؤزومضيوألعلمهالاالمعناوإقدآلالمفماففلعدحلىقملعلىفيمعطلرفعبا

داصاقالهصناتالصهئليوعليهمافاالمماتقدحاللدثلةكياالمفنامالقاءواالممنافحذف
ليععلنااباالهآبتجلدكلوطلألالاهروااللصوفاسكعرأنجمألوناألؤجبيبهرزو

نعرطحمرأانوأعربوامفعولرعامضامرلعرلمولواعلوكادلواعرادلمبثبراؤخموفع
لؤكيدهـياوةمتلئدفنمنومحذيلثمرفيالتوجالقلالافوأاللثصرطاملحرياو

يهاممناتاناثدؤيهدوفهـبئيعنهعطوفؤبئومنكوننعتمبايثرولمهامضا
محلىمبنىهصارعفمليرعنوومحذخبرتجدارقعلوفذلغولحارةل1كيرعنو

لهموصولاسمالميبفخمنوافاعليةاعلىرخمحكللأفياناثاونتصايتالالكون
نائبكانترلفايهالعائالوأمنمولصلةلمجاكاللهبانتنةأوبمبيرعنععويةسكدانصب

لككصوذقدلقوالمحذالكاواللفمقولةوخثؤاجقالمشدمحنوفادحمصبريرعنوحلكللغاا
تدانحبرالمالجممثاعقيهـومضانياصفأؤمتجاإؤننلمجمنءناألناثباكق

ئعئبرفيهدهماحملة9
ألنرى1فهاقألدآلظا

سردالةلثرطابعنةأن
شئامامنقوألطزلدتا

جلةىيوقامكرزلد
لمشداالعاالشتماال

واليحئليهاالمند

محعنىلفيدالنهماالكل
لهمكؤشملبهانمجي
أكىحتهلثربااانالن
لذالعاظعسلألحعن

للتظوالشالساءخ
ى1لكأوكذالجوا
اضرطابهلةقولوكا
فالحوأبلقولمجا

طوممالثماأعجاالب
لهئالاآعرومنقاجملة

بلةرثتممكولمنىا
مالمطقلناهىكلوال

جعذلنهصلطو
لثصرطاحلستىعامن

دهمااهركطبهأعواو
لةبالتثعيةوهاالفهو

دموهوفاآلضلسال
ففهقبمالكلرما
فكالهاماليلىالطدذ

برمئاأمترااافا
لىخلهمممقبتجالىفا

مكلرطالثصعابار
الفعرفيبهنحالفط

لألهالىفثاضط
الى4أؤالاللنصةد

لئايمهيتؤبيةابم1ا
حمية1ىاتىآوفلك4
شباسمإشلط

ؤلومؤقاثمدكز
ضيبرتصومالنحوواننا

خىطؤثبمأىلكمثا
رافعمصفاواصم01

افعوائاثبملهلممتهأل



ثعمنلهغاوأافىنإ
مسضانحالهبهسات

فعلميهالطدضاذاو

ددواتميالتسةفأل
دونييراالعرأب

دونئالمهـأمالمعنى
نصمرطاأاالعماب

حدأمنهماوالغيمأللمهعا
لدازاننخوفاالول

هلىصصوثاق1واثميخ
ثلتصولثا1وزلدأئ

لحوا1وحاقازيدتا
انجلىودقائمنوالى

لدأتانةفعفاتى

شعاضاعسآفعلى
ووسأحاأمرجمااءأ

أمصرفامةلفعلاممن
تامانوسوإجمصامدا
لنامعنياحماوسامهناةأم
ألفهوذوممنياأسكلة

بماويفأالزلدكقا
ازلذوأضرممرو
قدوكأذزالعبدؤبم
المحاصقوقتلىعاقا
علاالفرو

مذكوراوناقسجما
معصرلهتقدأومحذوفما

عاليهالئقدمأمعايه
امهلمالأمفي

هازنحووزقد

اللةالعدوفرنج
فمبداللهيدافز
وفكلذلفعلىالنمنصو

ألولاتقذبرلمااالت
يئهمثضربنلزلدا

ضربيدمثذت
وهوضرسهمفسره

عبرأدفافىاالطو
ادموفاذللهاعبد

بنادااالنحرف

كمقاكذلثؤوفىهنه
بلففمقاجمانقنهـ

لهصابفغن1ولفاباياءابئداولدابمققتاقووقرلقصربااالو
ياتمنعحوببناءالفسولياالمشددخلىكافااالياكؤخدفميسومصدرحرتلنونأبئو

طهرفواخرمقدومنهزممحنهلمبنىصاالصلوالتقديروالهآلشدأانلبرعلىمعابمصدرعؤنىعمؤؤل
توتعالوفصووذليهاممشاففتحومابدأمؤضفووومبنىحيمنفياادراجسحمنه

لرلمهتدأخكنكاولتغدبروذوضموفطاتفديرمفهرعلىملىكهمعطووصمليهامعنافوإكسر
ضعألممتاكنوالعطفاحرفكطباصمقاطامعطوفاشحبضأمسكفوكافدالالتعديرمحدوت
نصتواتأخيرعنمقدأولباجعلمفعولعاوالىفعإيهحساهنأولىوهذاأمؤخردآبمأومقدم
لممهيممموثاشداجعانمععولاعرابافقوانلىؤكدبانوناعرولعالنب1والرشكلىهعطو
أمحذوفخيرلمحتدوأنكووفعلاعاباإللسمنصبواوصاجعلناواالصلماءكلىمعطووفعلىإباسكثابا

حدط3الافوأالنصوبمةهامنارعطزةاثبةاهابالوعتقبالصبماونالتسحرفنمروص
صونحمصفةنئرأباداولمبماخىديمعولبناءإبامصقدليةبشداولربالالشدا

قماوصامانفلكلألفعوبؤتاثبالمبنىتفعلمنلفعلاقدخصصرقوجملةومأمصدتشبمهوففلا
شصوبزمأمصدرصوحرباءمتعالققشصكوا1باقكاهوامصدرمحرورباتأوئيوصلتها

لهلابالحركتصصقالخصصالاللسممدبرأليتمولباباسدرمجرورلإفىوبهاأشوممباش
خانلنوداصرمؤكدافعلنصهبئوارئباهشاقالضومسهتؤيعلهوفاامرعليفارخبالجزبم
ياسمعطوفحيماقبفعلالجيبضموجرخبةألصلوالمأطامالسقامنصوفاوارفعطوهكدمع

صارقلقويكافاياكذصاآلشووئكثأالماضىبفموزأنلىبافينرامنصرالباسقاطكسراو
اتامنالكسرةبارلحعكرواهافتماللةوألةابااعؤوعوذصصتدخبربتفنعذوفكاسمطروح

محهوهووخبرهكرضرذلسينابضمييلررقيلفققوبامفعولذصرمنصكبدهوعلهفالىلمصدراا
تجسكيئومستؤنةعاهروفائلصحزبموأيسرهلتصدونلككقولئذصاتقدسدولمحذوفيقوالبا

احطلعائداارامكلععويبندباذصوجماقليههامطناىموصوالسمامبتدأووكيرباجزالمتدلمؤ
لمنسبرصتاعويروخهرفاعلالفعلامنيخوبليوسفاخلامثنناءبذصراريستالضيه

مأمتئلأوقرورةلتقليللفحرجمباصاليقولثوأوفيتقدبرونحوأقولكذداومصاوتمحول
معاكسرالميميةءيئابعتحرلجاكووربابميابممناهاجمحبنىووأباامعؤوحفاعلوافدو

هـبالويبرومسعترفااعروةئعلوارغلمهابنىفةاعرببجروربافاثلقبامناللمجتجيل
اسصدابهىربانصبنمتعلقلفباورخاكليطولثقيالنونامرمؤكدبائلنصيهنادا

المفعوليقباجرروهوهطلوبنصصكلىكلئخضوالمماوباصهتعلقبجاءسوعاقبملىمعطو
لغتحاصفوصلىفبامضكلمقالحماامنوألتناذعابيلمليفجهئالمهننصبوالرخأيحنما

عأىلذاانبرريالتقدبردواوفأمحذيمائداماصصاتعاواكعئىوصالماثمنارعادلماممرلههزقوا
يالموذاذدومنهلاالامؤنجحرجهدفوومحذوفؤألبعهخرمقدذاكمناالميالدمن

طالمحونجاصكلهالألهفالواماضىفعلناأباناوالالهفعولمقدلمعهولثرطصفالمزةرابهق1و
فكونلجوأزاشرطهاوجوابهـامحذوانهصوالباشكللىموضعالق5وحدفعلواولمحؤلعوداهمستترف

الرمبالصوابامباياووانصبرهافارفأفأىبةأباشؤوتغدسانوالكللهلدماقدمماضيالثصرطا
لميماونصوثانمقهوراىصرطاامعنهاضصنمهنآظرفيثووعدإمعطنافموا
ضهىلههبتدأولمثأبطأل3الفهواخبرالمبدانفصلاىةباناتجلىآوناببامقهاقهنهأوممتد
خبرالمثداوماعطفكذاكوطلعاامقاطباأفشكلىمعطوفاأومسؤلىاماليتاجمأبمد

لىاصعطضامنفهـتفدبروهنكذاكواعيهخبراالؤلاللةلدخبرهتدأحذفوهنهعل
ألهؤعلغبيانألخيروباصنسقعلتىلمحاداللنقهرقاالمتعاقانوصتداصاوا
ومتعللنقعجماتفهنبلإمأحسنلجمبواطبناأفيةافىعلىاالأبانجامالكليرملىبا

ضون



لغهغيباليههأؤثاربينكلاءمتوفكاكرألتمامامنالخيرأحسئانالنغصضغديرحنع
وفاعليقلىليالمهـايالداعمنأرعلىودرممأبخويعرلمحالىلجحالممنجمراإضيأسثاووءلى
ليهافسيامشدألمجممناوقصرهاسماالغااليييهابلؤالفىلنقصالتقدسوينددادلنقصالمحافييهسضئرفيه

زاليمبهوكرأثسحغهـامثتغفلاممارهاكلىوومجرمنمدوةثليهشهئرقدئمباضاقىنقصهنمنو
خبرضليهه1رلث1ورقوعافضرفأمعلظهتاتاسثسلثمنفاقهلهولماهورخالفلللفاظمراعد

ؤال31صوافردفهيراوحموأغالىاجعواقصهـنرهاوضكلثزصرةللىااخنالفاأهثهرقندارهلمواهإأ
إقلهاكيرحمعئرقوهناكحمعاعلىاتعودانهكئرالأرزاالكيطآألمرزامجوشهاوا11ثانهحلىاصشةبهوأ

ىنكليرأفينحليضبياشنجبإلعراباوموضبمكاالمممنانحآكشأهـايمأفيمبكأووئر
الومئقحاليخاممهولمضاراينصبالهمزقعوصولحربغخأدطوإبالحابنرأىعليرزلهأوماالافي
دفعيضموفهحوألفامثلاقكنلياخاافونالألتصألهلميمكوناثلىمبنىبمممناالتامملفهوللاليضفنو

لتقديرالظهرفيفكفوفيوضعاثمرصالبرلةاعليرخزهصشريلصتأوافعلثانحوألطثائصحا
لسافىألعراسآضافثهناهذامواءقديرمذوورواادففنمتعاقفسكمعبمالموالالكالطفةأاألو
ركأللغتلمقوافيوحخوثاكفوبئمارظغول1جماياهرالظهـرهاومميرهاالاليهاا

أطضرودففعلىلغفقيلةثلىلقصالوضثلككقوبمفملطدىثغرمحنوصضرلمفلمحاوحوو
كاذاوااهـووومجلألمفموهسسافماتأبعكاوواحاءجمألمترفامهـلأخوومافرر
رصدوهولهاسسامبهسمالتايتهتالواللمبامةدوبصافامحثلهمنالحاببلىهسصاحج
ار2لىأروض11وفاعلأكل3راوبارةمتعالتلورصرللممرورقكالبأالتألكثيايعتلىلكت
اورإبأولمرلثهاذملإالامىاهلياشرطاهنىمضمنظرفاذاوىاكمعالوهكليوممأل
فريهالكلعلىقيلزمأألؤلمجلذواعهمايمعادنتالشرعفىثيامباظلكنكثرثنداألثافىاأثمهرهاوالن

ليكامنافهلةفنحقلتفاقالىغكرأمثلهاوبز2ظائقوعانكااافيكاءفكعكامعمواللما4ءمكأا
بعهـدهابمالمةهؤانمهااقمتقمدفولثعتىايمنزلقمبلاقهنافةطامحلدالابهذقافلاتلتلممندا

البوصضاصصفىضهطواليهاابالممنمافافسهالممنفياألاثترابهملةرثأداظارئا
ماضىكلوصالعتمرفيكثاكلعاهلهاثونلىلالأزكديمولمسمتترمحوعألديرانامنصاممهافاو

متعالقههوثفووراممحومتطألطألودوأفىممألعاةضرمممتترقيهإفامحكلافبيفعولوناجمنى
بئكألفرحالكوصلأفاوكألتقدسواايفنهمالدأللةفيمحذاآلالذبعاوااجرباضاففاقمحموضع
عابمعطوورألهباتثنتالثمناثظمبتيذألمنجبروكلدأعتالوركملروولرفعكائالمفعماظما

رخموفمعجبهريانوبهلىشهيناكومعطلمتنإومجركالنافاكللىفمنالمااموضعضيئكاو
ئلقاورثنواالمناكوبهماهشأبهىممالتاتاخيبهروااناوالتقديهيهكللفثاشوماحمكلطخبرا
فمفعهالضتفأألتؤتقكيأليضعضلضؤلىفارةوهرالضراقيباليمااولمشمفها
لحالاشفعوفهـحرااومصافنىانلىينزعهنمموبانطؤةومعطهفحامهمفعإلالحاأونصباجمو

ليهامهناففبئوالفباةمتهوبىالينهيروأوأرزاوصولمعآنألشاكااذاألاعااليعاسهاوكل
تدلمحفسوومررضححموغيعيكاللىضثيرهسقزنيءظكلوناثجاثمبنهابيفعواثفكصغيقنازروا

عاللياأمرصلأؤرلوووارنجعقاوطوفمعرلحطوتقدلرالكؤواوماتعلمئاغحزمضا
الدغامافكهـأمرلورب1وعيهرمقدمتهلمهباجرمقصورتاضرورقماوييابارخمتطقلواوو

لعيخااأثفعالاألمماثفهصللهتئوبارافلئاايراجميواافغوأافعماهنصراعهصداألوأعلط
رواصلتفدسماقعيحكلمموالةموفلدهثعالغمكالمماتجخلىتمحطأهكأادألمهيممسرإلمنمهوا

رآسضدلراأللنآظماأللطباكودىخالفاالمتقدفىلتنارعاباباطذفياالمئبابثنهـنمتمنحابياهوا
فيتفازعساوأرزأشوفلمااإسئفلنىلمبجامخاوريمويرثدلبلؤه4كولةلفيز

أجمعأولننالمهففهرهفنائوااأعيلاقربثرمهافيهالاسهلميفانصاجرلوارفعاءؤثةءيأل
طألرررنحا3

الخسسيبفىصنهقد
كفركتمألصركركا
أتنقمممحلةاباإثم

فلماراسمةلنأيخاال
كبرىغربئلمحا

بهافيالصعرفا

ليألصاأدمبعن
اولدوهثناتامحمانحز

اثضةالتهـهاصدف
إيآلثرعوواآللاو
حملىطثركعاتاا

ظبومفمنةأملدكز
اخبرألغريمبوهأ

يفامزلةثدونرعثم
ألخخسبررىىبرا

ويتدةجمفهاائمعتدا
ءكرىلكأبئم

ينبأمثتباركعوي
أبوهزلدتصلىفا1

دعناللتئفزغألم
مبتذأوابوهؤلأءثدك
مبئطدارغألههثان
4رخئضومخيالنا
وئونثااث1ورالىا
المبشدأإوإمه9اس

وهبر8خلوسفا1
ننامهـضماكأل

لوهولمنى1سثا14
بينهسمماكالرا8وأ
لموء4مناا

مائه1المعشدأاوا
صيكىلهمغأوهاشفحه

المبتدارأإخمنمطلق
دزوفلىاللا

2الهثثثهسماطكا
يصروضنأبؤ

كددهوزبصوسا
بهلهنحهماوجمارومنطلئ

خبرالكزألكبري
رتيوالةآبدئهاميم
دئاالضلمألميةج

إلكيرلمهصانريفي



نانهالتالعشخبرا
وهوأدرهتدا

أبوهتمبرجمسلةوأ
لمةيهمنطالقألمه
حيلةالىلسهةباكبرى
صروطنمفطنهالمه
ضطاءقأبيملألمسعلة
خرىعلةبرأيمنا

لحاكونهلنسبقالمحزلدبا
والمعنىؤكشجماغن

المجزلدمنطلىغألم
الطاوفىولك

انأحدقطقاقطثي
لوهنتمضيف

الولغيرايلبتدأت

لرمتلوءشضالى
انكاواكسافىالم

بطبعدخبرالبالىتأقى
لدزالضرضكواياا

لدونلىانالالخوااهنلى

افنهآبوطاعندضار
جمطللألشهـوةيثذففهم

يروفسالندورفيرآلمؤ
فرحيدوالمذكرك

كطالطردقينهذمن
ةهركىئاشهطرإق
بهلانلهنهماو

المبدامعابطوابعض
اغلبرنحوعنهـابعو
لدوقلز51لدعببداز

ومثلىأبوطامنآر
ميعرىفمهلةلامدون

يهطالغتمحاركبرى
ئكلهوتعاذتوله

أىلهذأصصاربلتا
أنالكنةأأجمأصل
لىبنالمزةفشاصفذ

قتوتالنهأولدلحركةا
2فيدغمفأبخؤالنا

االثابعامرباقثاءة
ؤفمالألوناومصلياأ

ذلثلذصحسن

كوضااأللفلوع

مرعأكليطومنباومذيامجرورباضافعامرهاوعوءفئعتااافهاضايمنأاءمنإف
معقضأفمافماشماتف9ا1منذليميهنأهحدفالموفقكلىامفقدكالسمالمنباعاحرومذءخممو
ممنافيهطذونبحرومذعاكلىمطجمروفىباوشمهأللضرورفيرجلضلوفاجمردفطيالمحموصؤا
بابهأومبئداعشرؤالألسابرتحالىاحةلهاترادابألحقضعلقبهونبأعامرومذالىشمارةوهوليها

رخمحموضعومؤنمهوهوصستتؤعللغاائبوناألفعولمافيعبنىفعلقأطضروشوعلىمعطوفي
ممةالهلىناواكاذصةدرااطفردأواسنهمعألحعاباورولثأن4شفص4اهوماعطدامضامراخى

ثنموضمعلثعذإويجلبعضاماطهاوشاليسقاطسثرهعطوفاتءلىوأزضونكاليوناأودوأوعانمو
وقيلهـاسكهلىناوماعطوأشمفخبرقولهةقومثاطبىاوقالضاصةارضوحالمناوفهلالحالعنها
امبتدلشاطبىاوقالأرضوشضاصةعلىضرونجهوقيللىخعهطوفابهلهسنؤالكلوباأرضوشضاضاواخإلص
مثليردومتعدقعلفالصنلحاالىوجمنموءملوعرولدفاصهـحدقولثزشذعاندرأىمحذوف

رقعمحعوضعالشآرةلععمذاوفارحوليردوتقاليلصاصفقدوليهاصنافعينوجكو
لحطاحينثللبمابااهـلىلردلتقديرؤدوالهحانأوحطانعتملبالرفعلبابابردوفامحل4اعد

ألصذوالمبتذاخبرأرخثنموفهحيطردلمعوجملةشامقاأقومبيطردومتعلقءندوامبثدوهو
مجوحعليسطوفموصوسموماليهاقمنافجموعباخيمفعولمقدمولفنعندقوميطووهو
ادنجكوحيعووضثربهأثحقالمستترئافيلهامابرالموصوالالاالصللقالواخئباعالتهو

متهلفجمهوهأوقلفامحلانهعالمحلعكامؤمىاوليإمومنومافولأوقلأهردلفاث
تلهؤلقديهراقمنإصنطتىالمذكوروجمارادةوأفزدمدلىبواوللفشاصموعالوييرلفواالنطئ
جمركلىاءموصولماإمبخدأوولفنبكمرمينطتىمنؤصلبهةيعاولفالذىؤشجوحقاقح
سغالمالقاماوهرفوجملةدماوهوالعودمعمتتؤيلفااىناءليجهومبئىؤنحايالفنبافماق
وليموايمهمقلملىاثتلمحعابروالاسعاءتروااللمالتىقحالمىبهماومحلهكلىأمطتامولبروزة
باسستعملىهلمتىمتبهسوثلفاالنياتةءنامححؤوعرمشترنجيهضهكاللعائداالمفعوالمطخهاداواس
االفىالموضعخطاحرذاكمنلىكأوابهاثلمجصرحؤنماالىلشارةوهوايهاإمفمانااكذو
مرأملينتبهفاداوثرلؤخمارفعمحموفعلمععولوفاعلوألفامنلعملىهاسوحماقاألعراا

لىافىكسملىمبعاسهةبهقلملىالولؤنالدلبيشولؤنيرففؤمدنهأصةلجاوهذهكلذوؤمحعنقو9اعل
شداءالءدازلثنكطرااللهمووماهربضرالطاالفرأدانفئاااضرقامنلىهـشااسا4نهفا
ئلأبهعاوقيئلقدوعذوفدئهماوتاطصطوقلفؤألغمكرللضرورضهاةقصبمعابابتاو

لألطألفتجعادفمماوأةلفدبهعالهودالمحماوضثيرمستنؤيخهلغاعلالفعولؤالئبمامافيمجنى
وفالحروجمحليععؤوعألمحماعادالعودئهمسضآكهوعؤالمجهولسنيممنارحملسربهو
ءسلذىاصعبرالمبتدارشموضحجصرومتعالعهوصيلالمدالعلىبمنصوأمعاسجمعالقاتبلةا

وإلت11وقدميرنهـكذابعطانمىومحالجرالدتينصهسرعزؤالبأخبموالذىهعديرلماال
بثىمافىئلجعألهناوالتحضقثاشيعيوأقدأهفعولتها1وولأمبتدألذىداأمؤخرأمبتد

الذىحماصلةاقدجعلبهلةوكليهلثانىاآمفعولهمدويخترفمالولاعلمفعميبلفاعليهـهلونائصالمح
شارقصضدأثاتاسم1ذاوبقبللقمخفههوذربماتلكرموفيتغدعذوفاكافرعاتأضرمعتدو

للفعونجونائبفعبنىلموجداالبالفتوعادعنىأضيوهومصدرمطلقغعأيفهاوونعتمك
معترضهتدمبخكاذرعاتجملةوخبرالذىوخبرهارذاوذيعهدالمحذاوهووعرفوعحممتترفيهلفماكلا

جرأوتحبةفرعا8كالكلمنافدأفيهلمجقملااألهذااحمالتقديروالذصثدجعلالولثخبيمواااتدلمابين
هـبيممتعاةبالعسدصأبماانممبولهولواالبيحماضيامبنياأفبهوترومجتملأفيألجيمبضم
رخضيحمألواوياتممالىمجرالمصعوايةنصجكلىمحموصغهوصوالحمىعاواكيناالحتماعلى

ههنادحفعلينصرفيونافيةإلوووالمندوخبهامحذلثااالحتمالانفاميكلىاالنييابقكنعلىا
جماعله



أىأناوقرأءةزة
أناءذنلإبنكعى

واناىإلإأواالءصكا
أناإينلهأمىبنلم
صلهابلكانتتكغيفبا

ديدشاهوباايمن
لقيلاااللواسقاط
ةدالمشدلنالنلدكخه
اكانذفاانعلعاملى

وصههـاضهراا

تساغؤربهطلهتصاا
ميإلخواللمصنفوا

4نشرطشااجعىاب
4اشسافهااللمقرونةا

نصهذاليوأألقوله
دخواالصالعد

لشرطهقألكاوأحو

راصيفوعاونخغ
عىابفياالرمعولد
رىاالنابناشوأحازها

ايسقدزاكحرفواكن
قاكنهصكفرتامن
واجمنبالتهفوكانتأ
معتدانافأوبهوإلثناأ

شأنلوفيراواول
أبدلتشوأثاهعئد
اخبرالمبهوربثثأ
رهضوااضثااا

والبكتمانينىطخيراك
برخثرممأبطألنهاألى

مرهوافىاواالشأن

يهماارابطلد1اخب
ويحىالمتسمتاه

لتهاالحملةكهرآلمجموس
هكلصصبنةربط

عهبرمابلةآفوباا
ربهللئهالىبالنسبة

اناوصمغرلمحجانممحفالى
أصاللةيهوبئوقد

كبركاطوالالعسغر
آنجاحهغطارثافقدا
زلداذوزلد

فطايخةثرآلمسئاال
لمعاالجل11اببان



االعرأبأهئل
لنصكالرفعثاصالز

هثاكزمانلففيثا

ركبباإئأأأ
أوفياالصلفطثبتثا

ما1ضعهـاوملحاللا
فوضعهـامافيد

داثبئامحبارخ
علفااللمثذدة1وان

لة15دقامكلزنسأ
رخسعصمابهيفام
يثاقاولدزرعنت

كاغىهأدآذاق
ثنععىضقاأوهملةطة

بينفرفيخثابهارع
وجوهمنصناماا

فىإماملىشاادهااض

لمشلدأاولابرعلىفلا
ثاكهااشفىإاوءلى

بمسعالؤلارفينلىخاا
هانلموانثحافىو
الكلياانالعرفييلماثا

مونئللنالمحطأللم

وففيركالتربى13
الشالشداالئاف

جاتهاؤلمحمرلمنكثرار
نصبضعهـاهيو

ألولىفامخومألدىكانحبا
محملةفاطوقىنحوكأ

افسعلىاهننون

ضنصبموافاعلىفا
سووللثانخمرل

يصعلوبئاكادوأماأ
حونجفعلمحطة

ضرقماالأمهسشبرول
موحمىهئماأالين

لثفيتخعشجأاألول
لةنيثمةجقدمموبئ

كادقضنهتيقوجمس
فماهالى4انعكالثمم

ئنخمراثاقاهقثمارع
نيققماجمونرروا9كا
رئفزدهالم

4ء

ئعرضابهاذءلمواعاساشسواالماااليكاحيصههفسرةقوالمثلىافتمغرهادليوفلم
وعيخافأومركذلكبنأومنصوأعصصعافىعينامرفوأنبهؤدعلىاهاوأوأوياعوالقلةاالك

واتوبمنكللىهؤكأعيعالفظياذألاالحقالالوالناكنااتنافانكادعهـنهالهيزلمضءممصوعابعحق
لوراالكبغعيئلىفعنسخالضنئلثاانجمثانايهؤكلىلبرافألييطنهفكواالالحتدكانائكاناللمحظ

اضنكانيانحاضاالئأاثستماالئطمليبهىمسرنمكللىأليقمالمحنائئنصإيخعشيضهاو
نحشاكرنحتتقديرفئكلىنموخبرهاألنالفظكلعطفاالبئنشغلرهاواىكاتنجممحسللعطفءلمفا

عرراماعيفمالىتجةاالحمهاخبرءثيرالشاشوهوالبهوبئلمهاالشخخجثلععاثعذرا
احسفكاامشيكذزريقولؤمكذهدأنالجوأبزخاصليهمىبيعةرإحوخعيلىبأصاههؤماأشقوله
أتموهمالثلرطيقاءحووالقولدلسسمادساااللالنمموسبهفالمنؤنثلىلقفومنالريحصة

شمكايثمرطاواألطلغامرابالةالقاريرأنوأفاااألالتئبعالجلألابنماواتفاامسإسا
دللعالهاذؤمبماواؤ4بلممرداللفابانثسيعادانأعمابوأفادفىثنئهاعدههثثامابن

لجوابامعموللغامكلىازوخوليفولاخلىأنةعأبلسااكأنبئابلحوعجمدهاشرطااللئاماكاعاطفة
كوأتإلثرفعلىثنبعاثهرطا7نىاليكاخصمانانجوافصيلهانبتهـهمعاضىبوأدو

مدءكأاليصلفابهقوينساوراوخلترفقبنتقدصقدلغلكواالفالندكافلألكلخصاكزكدآكرعته
روثعسدلالمصهوإلئكاضيكالتقدهـقدانهملىهلكونهوطبملعفهاافالةكنصفقتفقمكغتقجل
لثرطشماصدهااعفهارممتداكلىالنشلىفماكربنقاوظاهنفيقمقؤلقميصكونحاماعنمس
تةواأدمنبعحثئافعلأيكفناألنهألوممهـثاأثافكاممغكرخدنوص4أزمامن4ءاكاوسيعدهةأاال
ثهعشاأعرانهلتاطمعسعادانثباشرحفيشالمبأعليهنص5كدلفعلمفداذاوأالغمانلضرطا

قوثهأنهاشرالعرفمفعألألثانعالفهقثرفحمعاولهالجمعايوقاعرلحلةاجحوتفايصنىاألهثا
فأداخرهأخومهتلشاقياالوفالأملتزبايكلىاندهرلتدأمنلمادعينلممعتداوخبراأنهىمنهوا

يفحوياأوواولفأآخرئهخلكارزبلشوأىقديرافابىابانجرورتصاضألنصرهاءبادااالثوجمع
رلمماأفاعلنانسااذلىةشعنىءمصكلناانبهوشعوفلىهعتالومالكؤلهىقدعطنهأعرفي

ثىمقدعلىمفعوففمهاللففامبرمعتألنجقللتقدعليدوأزوحغدمثاولهكزمخالخاأللمليحولهفي
بورولمبعيهسثمانحصبالرفاافلفههـفهاآللتقدجمالؤغالثاالشئغاقوسعكااصجلحدععع
يهفيصثرغبالؤومتعاةفدوقمكعقىرعئوأثاوانكديؤغسركونىثلسهغغافعلكماذ

ثعفعرلهنممبلؤواكاعيكمعطنهكلىأمرلأظهششلارألبهللروأليهاثمضافزيماوالفى
صهعملمحكوكهوكلفوموصوعلىئهركىاشينصبماالحرفكلىاموصموماألدو

الذمحمهيفعلاببانموأهـلتقداالاهاطاغاوباأسطولميوبمفويمعاةسقعافهـص
حففداطفياسمنفعثللنراوبالؤمخهلئفهماومفعرليقدالبالووارخىولمكوكيداست
ضكلعورشوأنجنموباباحيذأنبهليعثهناحدوووأثلفامئعاحاذماوإوفاضلأسفدل

لثالتوفألااواثهنطواحذفماالصبئأمثثهافحذتلثألكثلىفعاالاالكلىماعاماامالمما
ثهمنصوياثلأللدكونأنمحمملوالفعالصازطااذوتكعارماسومعموفألحذلساءوالوأوواالا
ثعيطلايرالممنافثيهاقمازكونئمبمازماثلزارمأاحمحوفمالىوععمرلتحففهزط
نهاعلىاطالبمابخضراالمرأساجوأبمزأبهمعنالمجخلئقفىولخألالفعااللمحبايعأنناتلى
برىتمتغضكمابمعائبناككليبأئبهزبخمغعومجتملكالينراهااصضكرحملىلثركهج
يمفعشإلرعاجلوشلوحكقعرتحكلىممسجمعنىضىاكأتغكلىشلحطلمقاهخوالبئرزيهالثيسو

والمعزألصمةا

مماتقديرهمومموزرمحفوفطكلأكوكامارتقمميملامعكونجهاذلثمهئدأأشؤغئلئرهآ
عالشباماوالمدئئةلناقالالشثإتأثفاالمبتدالهطابقآليقايفل4اقحهمالمجتقابأليهرتي4

لمه



آم

يوضعألإؤيهرقخموامقدماومبقدأهفابلأقيهونمحتلوصافومألمةاتقرلكروهؤذ
قابللىمعطهواغأوألوحالمنهؤفىاومفعولهالىاوصففمافةاليهـمناقابلجرباضافة

جمونأنعالؤارصوألثاقالححدلىطعدمهطعدواناطصدؤولهثيهععوبئوقعو
نتانفسهالكليأخلتالمحاوكانكداذكؤوعوقوعاديئانالمحفىيئانلمعنىألشاطالقععوال
دماماوالةصصعولابناءدباقدذساليوجلةاافقفئحجربامحلفىموصوالسثماولقليأ
كريعيدالىييهاافلمفيرإممتداوكالألطالقافواالكللامقاملقائميرفذكراهرالمملاأا
وآءمراولىألولصرهثاااحالمذصرمنأوالىنكزةاثمنلمفكمالمستةأوالمحااالسعلىقعةإيهرقاؤاا

دىممهاثوفتضدسخبرلمبتدامحذوفموهرلولملىكركاوالمدفظمعرفةنتداؤخبرا
غةأولليمصعأتهصبكموصولمصالهحفاآخثهطوفاالذىخألادكادداو
عيةالغينابفتحكيبةصاحبوىغىوذمحارةيهيصواومقماواصالستقومجفوفافهعاقىلذو
أنتعليمعطيوهومادالمناموضعنث5كاغيمقونعلىأوحفوريمولعاتنطم
قوالفتوىأدمهاتارفوباشباثاادضهواداالادبهيهنالالتعدىاحاسناهرؤبئيغو
استقولصالذىاألسمالبيمميرالىاللحؤحاعمغروناباثاقامفعولشيربايدوبزوالدزلثىا

منهولماشافتصال1إمبتداوالتووهونثامشابهاكعمححالةصررباعيجتأوسضو
حارلهلوهىتطاخيزنهعلىرحمحكلاسمايعوجمولللفهيروضهفىالتصآلدالهالنعتاموضع
لمرفوعلفثيراواالالمحذوفثدالعااالفعولهميقمالهنماءبالبتدانافيقوجلىيومحذوفوفسكيميع

لثمفعولاألاليبتدأوكلكععالؤأللجداعلوفائلوأليلىتبتداشترفيلغاعللقكاللنمابا
يصالاشوصمإحبلبمديهاالىمانيقوظزيةالىسدمغصواابىففيوانلمالنزحآخشيارالمضصوصاو
كاالمدسمودلكمحذوفخسرلمبتدالماءكااضارألداالمحاالصىوأليلىأليبئدنأبهالذىامن
الطمنإئاطباسقاطكرملط1ولمآامنضالتتئامنلهامواعلىمغطوتكالتاوأ
كوكالمنحالكاوكانىاامنكوغمآخالكاللتؤصوااثثمرعلىااالقفىطعيما
الحاييامواالحالمنحتعويسلسهمندكأهوألمجرورقالامأاشكليمعطرفاداثاياواكرملمنا

مالثاجلايالثالمعرلالهصالعوهوليماواالؤللهيقمفماوهاعلهلمحاطقفااامرويافعلوسيه
انيهونلذمحملكمومجتحلاكائنمسلعنهماحالاالالءوواآقدوادثدمحدوططقعاوأ

لبناابمبومتعاقالىوآليمناتأيلفمامبتدمضركاولتقديرجمطيصلكةصفياواموصوما
يرلااسهنحبهلئاانبتداشلطوإلرالؤاساببرخبومنوهولثااخبرإلمبتدامجبوجملةصبتدائان

ديروكللتدابالالمرولضحالمحراوخبرهؤاالمهتدابثنلرايطدالفاعلحةاسكلمؤفيعتقرمحيبباا
طابةباولفيوصجيايمظطبوبماموضافوصؤفىمامبتداؤولفظلهبناميمضما
ماوالبقداخبرارسفيمكلغظوفاعليفالبهاشترثمااكالثدالعطمافالليغهول
عالطوعمينئبمترمحنضثيرمثدلعاقاوااالفعولملبنا1نعبجملقرليامنافموصوا13

نحبمنهالذىلمفويقحرلهفظاصحرمنالذوامظلتقدبروأؤمهبكذوبرومتعاقلفاعلالنيابهكنا
وجملةمشدأناورفحانلملىمهطوفالنصبوجروالختصاصافادهالعايهتقدمحأمتعلقلرحم

عرفاببتدأضرورممؤعألافعلىنلمبرأالقدأحزولنصبواالهـفعصحناألعسليحبؤفىاح
كغولكقديرموذلكتمقوالخبربمتدامحداللقولأللعدممقهلوماهحارهتقولمالروح11
وفاعللىنلنالمنثهاوشوأ1فانناوباعرلمؤفيكاومستترفيفلةهروفاالنعراداغلنأعرفيا
أالشداءيهممبتدأوفنبراشماوألمناونلنأومابعدطيتمفعوليالومفةسصملمغ1و

وماموصالسابشدارخصرأموضعلمطولتكاليلمععطرفاشونااوإواودمدعطيالمعرنج
لمدولطييالطلحااتحذكلىمامحليكالبارمجرووغثرمايصلةغاحملةؤالالرموضعبر

ينونالاوهـالوأيببتقاماوتقديراعلىمعماورفعالواذوخبرببثدامأأكقاولمشابا

ل

ن

لى

ى

إ
ا

ل

إ

اخخبؤلثاكاختمزكاد
مهننحنلفكأن

دفاادثهآفوأعد

بالمفعوليؤمشبهخانه
لىثانبعرممونحدا
عندبالحطلىمشبهانه

الفالشافوافواا
نأصالفادقمةعند

لغآئةسقوااتثاألةكافى
القعةاماألقدألواا

نخوااياأثهصعوبياتافى
همأباوآحاومأليقوله

ماقيعشاءيون
اقعلامكوني
نعهبمحكللىعلفاوا

واامنلحمالسيا
علىمنصوبوعثما

للهاصلىؤولظوفمةا

كرنثفرجطاوسنمكليه
وهوساجدمربهأممدا

منوهوعاجدملة

كوإنلبربتداا
منطلاطعلىنصب

ملةاطولعبدا
أربعالمفعوليقتقع

نفعاقاألولامنعه
دضكمىبالقولكيهمح

انىيبلةلتهعبلىفىإ
نصبلفمعلتممهعحدا
المفهيقعكةعلى
انمالىليلشلدوالقال

قالكسثالثممعدقمخ
أنثائالالخوفد

لؤلهاعولليةتاع
نيكؤباننملسظنبا
مرأملداثقرأيقز

المسثؤفعالوفاعلهاممنا
نصبكالهممومففي
لظنئافىاالمفولكاا

ؤثانهالثا1و
ثعابالهاإلفعتملية

ئحوأىئاأعلمال
طبمثمئابرهأدئهثاذ



بموفخنمعقألمميه
اهاثااالالمعهانهاءلى
يفعرلايةتااتقكاا
األنلمأتبابألؤلما

اثتلمانحمجتداولهمف
أليوقاتدوالملألا

قحببعاقلىأ11وحملة
لعاملاحخهاأصاما
لعيلبطاالالتىوالح
بقاؤمحلأللمحىآللفظا

كاءشهألمايمالةءدرا
أومئلىبالالكاخمن

كولنعلغرمفاألولى
أحصثاهناأى
دأهبلنشأفأى

ليفؤأحصىاوهمعاف
مافىلوهوفشضى

لىتفمنعلأال
المبضداتجثنواألمم

نصهمفلعمفهوهو

نعأولىساذقعمسدمة
فليفظرمخوإلثانى

ففميلعم1كالأزأيها
طعامالخثفىامنألنه

ومصافاؤأبهاء
ماوطعخبرهوازفىيها

لمبتداوصرهاوجماةهز

صبهسادةنموضع
ضظرمسدهغعولى

لمصنففارقابادباأ
ققالالنهامسثىصا

نهه3وفيهثنظر
عئهامسخةالعاق

انيظاالةوذوأ
محضليألمفع

غلىلهلبطالمصنىأ
وزعماللثذنى

البعلقصفورانهأبن
حتهادظنجممكيقعل

بصاوعدميتفمن

هذمالجماآلفتكوناطن
ننزفعمهسدسها

لنغلرالفعواانخهو
ايدفكصعكاالل

ضسيرومنصأفئوالنثاالفقطثالشاكقاماواعالعلىطلذصخاللهكرمحالكؤلعاطهاكرذثاهـ

منحمتترأييمهخلةواموفيةدمعدأنرنحمحصاسموصولماأولياهضافنرخاوخبرهقد
لةويمشثوخعاننهرقوضؤةألقوصيكضيرارشمنشنركاكطدالذلمحيذقدءماوادةمملةاءللةوالأةا

لىكادديرمهفالثتخبومبتدامحنهىفعلقيودستترممقنهيراوخلتقديرومئيسضترصفقاالوأ
أتيكتملىفغتبطوأوافقتفعلانوتقدمحذوفاشرطجواتيانهعلياثلبمجغمجزوفقأواو

بحزيموماطفاباسقلطفقواعلىفاطأقبررلمحهومجتمللهوااثىوعلعفئأواإألمئبهو
ففعوالدانىهمفمارجتشكزوزالمجاصتضلاودستعملاضىظرفذوضركرمعصوااتك
أنافاغاسأرىلىطوالواألإفمفاعارمتدأوآوذوغاخالبناءافماءش
تفحاطاناباسمقاطألىمعطوفاخنتواهووهوأفعدواكسلمبتداوجبوزاخيرأعذوماعط

فوألياافمفاننصابمبشدأولرفعوذوإباخبرمتشتمهجملةضدأولفروعنواالؤلا
الماضترفيهأوبهيناادتهدىليعوليغماضيعبنىدلحعلجعلألوحرفوعمندالامحءوصنحنمالا

استدخبهرضعوضح4عمولصجعلالوثاشوحلةاياىنعمعولهوطلمألاوراواألفاعلامعامقائم
ثاخطعلرلمجمفعوليمعااذاانوقرحجههالعالنسخوذابافجحألوساضيرالمصعثترقاسفماوارابط

اسفىايأبهـعكوهذاكدتقديرواأيضطالوطلمألقالعفالعللفاامقامئمألولالهواالمحمعع4دمءلمةءة
ثهامهعليعتربؤنىضيرممهوفيهاامالزمماضىفعلليمررأوبتدوآلتمفريعانئحساب

عمتقؤكااايسمابينهابطالىخبرالمبتداوارخموضعفيامعمومعجملهتيسخبزوكلمثو
مجىءفاعلالمناطمنصوليكلىبزعذوفيتعاةالإرخضاوالطكلآلالبئلمشداوافيمستماقاوحم
لثرانىمضثنظرنخلمسققبلاذاحومجىفاعللمنفصلاومفمارحفيمجىنمفيقوأالو

بركأمماطوعصدرحرمزةابفتعق1مافوفعلتأقوبثرطهوقيللهـورنحدابهببهواصصوب
يهاااذاخعفيباضافةموضعوفاعلىؤآتألصفاشوصلقاوأمجىفاعللمعصلاومنصوسال

عليهماقبلهاللةلدكذوفيساذاجماواالفافىولالاياالشالممناقفطألوالدوشااقذأاع
فىيؤلوبالنفلافاليرللمجىءااخشادأذاتأقثابناحالكرنهالنعلاواليرامغدسو

جههأيمنامنبةماللىوممهقربهمععولبافصلهلصيوعدىممعطوفافصلميروهئمالآوأهرو
هـقلةكاواباشابسألسألمحنفالمزةاامجذفيساسالوأهرملولامفسمافسفنيهولصكالمعئى

وثافلواألءشمفافينديرحذكلىيمالنلىموصولمعطوشكائموماالهحمفعطواليااالوفاإلد
افتقدسمشبثلىاعضنقىبالمق4قعماوالةأيثبههةاوغيرهاوجماأشههماضهيرى

رةإلشساواخبرمغدهكذاكألمخبوميىىناجملةأواندإلشصتدممسنىلمفانلىبهنههـوهاتقدسمينى
ئرهخالهتقديروهااوأمغأثمعنافحذضوعمبتدأء4لورثتكشهالمذبهونلالالطاممذآك
كلممهسندالمحاكارعتمقرلالههطعأختاروباختارلمقدمعفعتصاوامحائدالفكذأر

مافىالمرقنعلاوضلاختادولهاصأفأومبتغيرىواوطدولواألدفقديوإختاراالتمادو
الذىبتداإحدمجراضماروماةفتاروالشمفعولصاالالادعودالطنكيرورمصتترفههفحلوفا

فوقدموليهاألخاساكننألتقدارلكصعلأهروفائلقدموفطاطألسوآألهوغير
صبضعمىلهالمومممافيفقوانوشانلىأمرمفىسدبائسلوققمنبغدماقأتصالا

ضكاداونبقدمتعالئنفصالافيوفيائدعفواصاتايتابغتهاشثتجلةمللفعوليقبقد
ؤتحهـافالماضميخارأيلزمبهمكاسمنولالزاىدغالزمولعامضاالرتبهوبالىممتعالق

من3لهاولمجإليممتعالق4افىلوفالفمياإثجودقعالهلهناوتيمفاالكمففدولمعنارحا
دالرئهضمااامديروقدجلىوفسلوايبالكلىغومتعلقهفعولوعالالىتبقواتحادعوبرالىف
قجللنيمبقالىايمافورقمفطرربا4ااذآوابسضصوقبليمهكلفميرااختالالخو

سلناباالحافمنموضعلغعلاالكيرولجهـاأفطمفسنافواالنعةوهمناشبا



لجيكالامنيعةأواا
هلكلكدلفىا

ومحلهاالهاث114
لونثكاالفعليألحر

نحوفاالولىكأا

هذاكلمالىقيلة

ادقخصدقهـميمداايخمس
تينآلصاسعغحملةفي

سوئحعلدقف
الهاوالثانيهبامنافةءم

آلىلهتعاذولهئحو
محفصمونبادز

اثيتلىامنبادزون
فهضابريارمحكلولك
ثديليوالدأبهساايوم
فبهمامفمافثوماق
وإكنانكاورغتمدء

بعداذأقهـعتحملة
وأضثاععاالىلةثالدا
لمممتقبلاعلىلةلداااذا

ثلىلةالد1اوحث

لهآجؤاشاآولمالما
شئيودوعلىأق11

كدمنثيرهعوو

وصوأدوقالطبادهيثها
أبوتهؤبعهإحاابنجم

مهماالفاركاوعلى

معهـموبجىافخاأ
هثهاطنازسبهالآلسجيا
ابنقالصهبنى
نهقالذااكالئىها

ااثغنىاثص

ثيمابزيادةيخااوصانهـك
فاكأوتنحاالطص

ىاتفهفعاكجإ
اواقعفدعدووءالجهـاقا
موضعالمذكورا

اىهنقاضنمقخة
عاتأرز3هتعاضافة
اذقمىلهلملىساالمة
نتجاذأوافيصماتعا

اقاةذكفتمالقاليسل
لمجملتينافطفتمن



ااوثخئمذئائاومئاال
ليهـافعيةلملفاال
اذالىتعطقولهمعيةأ

ثحالوجأكنصثالته
الثاحبثمتجل
امثاحازلدأوحسثلد

كالجمتتننفتفمات
للةااذهااظههانا

أكثرومئاليالغعابةا
حالدلمساطعامزقوالشا

فعلىووتختهبآجهر
أوسابمغالوابافثط
نجآواقهـالعابينثنا
قدزقومأوتقاصمترلد
أههنألفةماانخوا

فلألتحلالهيإضاقةعن مسدهامنةء

لهيالمجوامصلألعاا
لجلةألميماطذفتلعنها
اقتيواممسناندا

وهوانباذملثصرط
تهاوأخوطمةاف

اذاالجزمكالقاوأ
ورأبيةاسلىلجملةافتإ

ااائموفىالهـقلثةالمبقر
أأثيقاتشااامخيرية

باذانةلمقمرنثمم
والؤجمدشائمةالها
انلحاصةةداقاحميةا
نفالمقرونفبااولىفا

منتعالىقولهنحو

لهىهادنألاتاليغ
دىالهاملةرهمذو

هاوخبرهاالواساس
جزلكقوعهـافطصلى

هوعاراثصرطالجما

والجل11اذوأمن
أقرفيسؤبمعلانها
دالبسالذرممح

باللةكألعلىأعالغا
عالطزومنيسمرهم

لكساثزةتقرا

61

ثفهـأمزجكيمحوإلذىلةجمومنهلرلتغدواالطيأللفماالفعولصلةليناءباجمسلةوح
معلفعرويثصفانأاآلبتدأءوعلىرخملمزقىكييهبأدالماشارةذاولانلى
صفيلالاعىاملامنماضالشاقنوتجرلتاءاابفضوأتلجهاعنالبهسرالهاتهووبتم
اصحيطبهوجولثرطيثرطاحوابتحونأنليصودلبناءباأعرباوجلةلثسرطاملانهعدنجرم
حدرلتقديهريهطحذفامكلىبئاتاعادتهعلىمحذوفرطلصاوابانالمروصثواالنجكو

وبقمىتماذالينصرتسمااعرااعربمزجتركيالذءساحهداوثافالمفدبرعفىلنومحطاالاأعرب
العالماماضيوفعلأوشاعشعرمأالأاأعربإلويرتمانوهذاولالافأسلمجوجمد

صحتافسلفوعذواخبرلمبتردكجدآأيهوهفمافاالضانهوعشفاعلتوإوشاعةعالق
سفاليضفانهأضرهغدكهميقرأكيملفائدهالمنهاجمحثرحكثمىلزاقالرةأيهمبالمجروراليه

عيدلهداخجهاصضبطهاثالئةلعوييةاةجمنيتوىلفاراعنإللمباملعيقوالتأنيح
داتانغسالدوعرتكمينردثثادالسنالؤشلدااهمثانىوابرعاحماععيخالثكب
قيثاواالمدةرهصروهونحاسهمناتعآفهصدودءمعطوفوأبوألمرأدهناملالثا

صخعولوأعيامفمافاإلجناسوبوفعوتعاكتفىفيسوالفييرواوفاعلدلووضما
اليهممنافألششاصاوعلمالءنأطموضفئكعلمأوةاكقربعاسافاالكذفاقدهمليهوض
صلماهـايرمبموهويصضاصةلغضاققغديرواعلحذهمالإففنانزحبمنصوبلغظاو

رهالضروتخفصالهمزةاحذفتأعمإلصلوايلتفمةايعهمخبرهوويكوزانيهوشعمعمقىمياوجاالجنا
وغاخهبهسراطأفيووهبتدأمؤاموالجنسعلممنلموضوحاواألشارقألىثبرمقدمفاكمن

منثطعروالتقدوأمانلبرألمتقدمنفيرالمنالحامحموضعللعقربولهاافمفهـفضاطماء2ا
صححالقيبالمؤتساكوبملثأخعواقديملهاثلىدأوخبرمبنعألةوبهفاعقردتصالكونهالعالآكذ

يمخلىيىامبتدأوخمرأيضاعلألبرهآالمثلهةباسققرءلماموضهكاللثعاثذالقلتقدجمروثعاكذؤألومجا
المتعلمحارهآلأ9ورةالضردفنأنهالقاثعانثديهذاتاقواللعاصرفامنكنوحبرةيروقأنكا

رصعاوخبوهـقدماكأوبرلمماموضعالهالتقديروبرقمماسعاذعطقمققوأانيثلتاعاتأآلعذؤ
رةالونالرادأمحذوف5علمرقوعنعدوللترالهابآلثيؤتثيتدأمفهـنجووهومحنهاعلى

محاهـضعهداأنبهوتلويلوحدةقةالحضثنلتأتاءنالبرالمحتوشواباأنجورمعلمكأأالجيمةكون
لىؤاطألمبتداوهووخبرمضرلثافىاوكفآخبرالمبتدابهالفجرتعلشلمحبهاليندااؤغتدأثاخوسوجمماول
وجملىالفرةعموضألولمخاكفاسلماعلىتعداوادلمبمامابرءدانلىلةصيكإلعااليغطالراة
الشارةااستمثكذارهارعلمشؤالثا
صختالإمقعلقىفيوعلأعروفافعلأشرلمفردوتكرمذلثروبأمتعلقاقلمفرادنأ

قتهاذفصروباتعالقاألنثىعخيريهفوامناطفاااطباسذىدخهعطوفاوذمدتا
شمرحصاصلبقدسااهروفاصثلثمستترفيهكلإفتمراقتصرومثعلقالمذكركاحذاشغناءبنعت

ءدأانقدالمجوعثنهااثرايذطالالفردقدوشاانثىاالوشؤالءفىورذواتتصرلالفردمذابن
كرمحديرصالكاليممطاوماتضرمتعالقنىلوالعاطفااطلسابالعالوتانو
لىامماذوهوخألفممتصؤةالثهاعشباذكروبوسوىمتعالقأومحممواهاشنىنعثخفي1و

ذحمواواطاااطذيهطباسثطوتإتينمحيودمكرمذاعولالمالذائةذيهأوسيعويه
النانفياموتقديرافمحذلطدسوهفعرلهامحجوأبوممجقأطاعمضارحتالحوعلاطروفافعل
ئرماتعامحذألولصرالأواقاةاتطحينوكطكرذاذ5سوامطدقاوالمرتفعنىجمهمابمشار

رأصعليأوالمدأعحيصالمنمطلقابالنرأيمناوتعآبمعوأشارأمرمقزةاغألثرو
محادطباكأسكندمتعلقملىابالداللدىقصرااولمحمنهتقديمحذوففنليةاسيماوضرومتعاة

لخصااكيطالمنلداالفلخاطيواالمفردامرمسندادافصلنطقاآوليهألبعدلمممنافآاو

ااصافابا



جماكالهصكلدمحد
ثانبهـة1أولهادىارإ
لمحمائمهـةاذاثهثقرا

أوآثئعلمدفولهكو
ساقممتسعصةتصههم

أيضهـطءفيلديهطاناهمأ
فىنيقطهمنجطة
جواوبررعهاحزممحل
وهوائاممازالثرط
يحعتقوتقيمدكجأةو
إحؤآززمنجابارلثا

نرملماراكرلثاءن

لحوابائشحالةكا
ناءعاامأففعا

لدكوانلظيزلفاءا

أشالونجمسلمحاكم
الفهلىبكومجالجثاا
ألوهوقامسدهو

مىإواسهادإكأالحه
ىأوالكسنثاحسنا

الجوالقولطشنعلوكا

أرثامحفعللغول11
مححوكلهبزآاانا

مأةال5للضعالوحد
شهرطقااادالنالسمرول
محشلثثطلىإكات
ؤلماعاتثتمحألألغظا

لهماجمتىفعللمامحل
يرالصكلىسنطآ

فألمحافاأولهذاسرها
عدى1ليهعالفش
االمطلمصرطافعل
وتأثومعنالمبمافعلأل

واعكعهمالعيول



الفعلبهبهعاكزم
كليكطالزبموحده

وهعىاههـااقبلى4ماا

وهوسهتنممتنع

البهتمالداظلغتا
اقاظاثلقظأائاثنل
عنوانارخاطعىا

يعلمبكمثآلقىاالمجث
مابقهتلحشاانهـ

دشالأذاجساإلا
مابالىقعلدأقوبمز

لجوابفاقومألىصلس
لكنثافلهداهذاسكن

لسىأقومانقلفي

آهوطهوالجوألموا
وأوانجوابلد

فديمعنهؤض
سذوتوابوا

لدزمخآاأقومواآلصل
صسيمولهومذاقم

آومد1هووقيل
لىعىسلواانفثا

ادفياأ8نفاااا
وهوأقومالفاتغدبرا
فييؤملىالىممذ
وايخسفيواهالافوم

ءلىمدأكسارالفاءو

يجزمسالمنلتقديهاالثيقا
لملمااألداةإلدنا4لفما

لثصرافظاثطلت

قربهمعماضيالدكونه
خبواباقألتعملى

لقرلي1فعلىدلع

دأهلىوانوول11
آلنهلهكلجااللجواا

يمهؤوأفظهمامستأ
صناهمسخاهردا

اقول1وعدباؤما
وأنيههنوثافى1
محلهافاكراافهطعد

لجشمالمعشداامع
ذلكيظهـسرافىو

التايعبالختالغطا

ا

هراولمنمهمااولهلهاوجلةقعمافألمحللمفعولصوألفاعلوافعلامنيهثدةلوجماالشتغاباب
تمشددوهثرطحمراندأومتشثصنمؤآداالنهامفااالمحلاقدااإلولومفعولهالمسئترفيهعلوفا

مجزوكبانلمحفعولبفصهامحنىودافاعلولمحمبنىإلدالالمجمقوينانواموقانهاادابئ
اضرطابوأبيعلىيعطهاذالعطفامجردمكمعنىلثصرطصهالجوبطةوالغا1فأللثعرطوافعلأنهعلى

لأليربئوفبرهاتهتاالجلعارضنهويهلغخامعهاخكلىإلهبنىالمممألمهوأالجنسفيةوالنا
اخبرالمحتلىرخلاثرطالجوابهقاوصشرطجوأداضعجرمرهامحماسمهاوخالمعوجلمقكلبلطمللى
ليمديبناديراثمذدهافلألهلألهقوعليانثألنونديركذوفةالفاعلديرالتاءفىيخمرطواا

بماأنسبلثآنىوالهجمادعصأنهداالؤللحكلنودالمحالفاعلاعنلنيابةاعلىددعرفوعقثرضميرهست
وذائبعولدامبنىدأذألثاوشقدوعمؤلمناللىعموضعينهذكطمبتداولنونوالعده

وجلةعادذاااممدرآفيبالمدهمفعولايعنادتولرطأللالإوخوألمااودةضصمسنؤيخهعلفاأ
لمنىانلحصرامهعنىافيهاالبنداموصؤمشدأفوتعيئالمشدخبرارخهوضحمنىلومعمداشذ

وفساطمبقصداومتدلبئالىبنواالجمبلناءمااىبلنجافهومبالسثئاألتعويفىالمماقصدفي
لغبالوابتدابراخزلحموضعيفيئلتعونعائحادااالمتترفعهألفاعلؤالئبلهناءالفعولبااقصلةو

حمعلدالتمثدقمدلذاكمقثهوذيهفوكائنامندأيمناصالىكونهشذلنونوادثرالبيثواالطأل
األولىعلىطوفالذكألثمءودفاضهةاالألمؤقفةابضماالولىوياهمنافالذىآمبتدأو

فحتىحلىاالمثنهاسابقآلنبثلمآلاليهأاذمابينرحدقنرظوالألمةوجمافاطاافاطبال
مرباالىيعوفيريهاداوالمفاتممهمولذيهطفاصالمطاقامنوأ3االاجهاممئلمهأء
هاكاالينقاسوكألالحالأوعلىفضاندالترعوبمنوقيلألجلهمفعولؤبضطقاولقمةواوباو

كعنىءصفىباواببهمحمتعالئلتانجسرات3اباالطللق3ا4روأضهـمبوةإنطعاوحاآل
لمنفدموليبآقدجمعاتجلقمشدأوى1ماومحقؤكفليطماتملعيامزقمعطوفهرإبهوأللألء

تدامباوإنالءفيلألطواألنلفاعلالنائعناجعاستترفيلصيرالملينهمابطاوالراخمرألمبتد
فالاألءداضبهماووجملةوحعلفاأضمحمنضالنزراووشعلفامنلعفؤةنجكاتلقيطوأأللذ
اتجلىهلميمابفغومنىللذيهطجمهمارامشانزوترأوأللألقطلاسكلىقدحمعئيشاؤقديراطلرق3الفه

ماوكلياوماعطدالمباديعإليرنههصوفاعلهارعمئلتسأوىوتمنشايمحطؤوماوأل
هسئترافامحلبامبنهاليعيالؤالمافىئلكرذبلساوصوالععولياانبمكلاءفارلهو
همحالفداوماتخبرارحموضحالىصلتعاوجلضاونحوماةومرفوعلفعلالعاواعوبفيع

لمممنافآأطيئوبشهمئعلقعندبتداووشهروأذحؤفيعاجمنلىاانصسكلىعصاوكذ
وعاوأذلمنسثمعابهااممذالتقديروثوشهرعندفيوخبوذرخموضعإلخوليلبنماالبارشوحاك
كىلتقدايظهرتلتىمرإلساانلىلهتعلتىعاقتعلقلديهمومطلقهفععلايفماوخبرمقدمىوكاأكل
قآاوياأمضاتارقىأوأألظؤنةانمنصوجكلىوموفعدأهؤفيمباضمالىجبنابافاتو

اولبيتؤقديرادلداللفعاقبمحذوفأئوهتعاةأعلفالفمكيالبندباذواتوصاففعل
لمفماتاوإلمبهمليهفثاممتاماودخبمارلويهملمحكلماشعوضعفوااعوأقىلمنامسهعملقلديهئمكاا

ليهاممنافمالكذوفقوامتعلقدرمبتدلمؤشحروذاولفخابقاككجوأاالاؤنييبوإقمنى
تماوحلىكللىمحطوالميمفغةومن1وراالالحدلىافمافتياثءلمهامجرورباضمافتعااستفهـاموأ
وعلمألمتبؤمعحنفمجزوصازلمغبلموااضرامعنىمضكلنظرفذااآوعليقمافبلهاللدايافمااا

فللفااؤدائافعلامدناذاوالجاالىويهضيرممستثهئلفاعليؤدائبالمحغعيلهبنىفعلهوااأل
كرفهاماصالةامثللبيشوفيقدكاشدغمتعلقملكلناهوعذاذالياوجوأاذابافماففاصهوعنح

درلههامتئدأوالمظأوكهافهىمحلماايمألمصاتدخاذالماشغهأممناغهامالعدمافثةوأ
ومآبعدهاتزموبهلةثلىنميفاعلصلولغمتطقسوارعليفلؤمأثقوخااللميمواوادا
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تعاقروفينعتاءةمثهالنمتعالقفديرءليبعدمومناالابرهيخالمبتداولطلراااهـخهر
ئقضليرمثهلخلىبهدممملةيهـلزماالحميةتللوصولكللكلألموتقدساثضثطةفلخةمحذوض
مبنىماصقخللومبتدأمؤكروالذىجماكوعلىطوفمهأويههـايقدثوخبوجمالةبالموصولل

تهاقابهوبهاالععنالهاانعاثداالذىطةاللامالهـاوداداتزيخهرمسئضيفاعلساؤالفعولب
أوشجههـلكليهعطفلكذوغمشدأوسجملةميلاوشبههاجاةلموصوالتاصوصللذوالردتقدلوممول

تللمجرجماكنالذصولجفضاآللبلموابالمحرورضثيرااكلااةانائبللالكرفيهإلذصخبههوضل
برت1ضرمولذىاويعدتمنكدىوالدعرفبهأموموصوشمالميبقغآمرومنفثرتمح

انذىاكقوالقعديروذالاينهوااالءمناوعابرهاصالغالذىلجلةواالمععولضربالبناكعإلهعتدأو
لمهامفعافأللةنمبتدأمؤضرووأنعشمفةمجةصروضرمقدموعفةشثفلاالنىعتد
ادأذعااحمهيهافليرإلمضافوالناقمتاركانمبتدأوهومصاومجةهرالصةلنقديروصلةال

قافابفغقلاآلوسحامضافالالو11وفذالمحيهوبئنجبرامعلقشالووخبرمكخو
شب5أودحهاءكايهودىاالوألكالقليلائربللؤألووكونوأققداتدخبررفعءومنع
سكةصعقصرالاةميشودجماويتامةارلكانأءصدإهرانكوغظواادأثهخبرأؤلبهإقتالاالق
عولطدينىماضيمصلأدتتوأسهخبهـكاالمبتداوأىقانالأثرجالظافعلاباوؤتر
وملمجزصازلجناعلفعونالتعهفالمولةمصدرظونيةماوالمحالىخيرمستيؤيهلغاعلؤالئبا
واندبرتداليافهيروجلكتفانضلمبتدأوجملةراضريخويافهاوصلهاوامبتدوعدر
دامهمةوالإلبتداكالوواواوأواطىلوإلداخالقكالهااوإضهيؤصالحالعننصبكللىموضع
لعنحاالوإهطلقااعوجالههـبمفياصيلمتقدكذوفعرأخبرمومغعولأحمربوجملةأباوميند

اوفيتبيقتمتعائفاركبتهصملهاحاصشدريملفرالمذكورنحيقولكمحتققانهاللمحذوفيالمفعولا
نحيروبيععفىععولمقدميااولهتوقيلاذذبياشعطفذت1واصالةراصدذليالثارةا

ابايقتفىلموصوالتاراسمنوغتعديروبتداخبمارخموضعقةواممناأىمبتدأو
الكؤ4المبتدادلىمديموراللؤتباايلىاندبرنفمانمعبتدااانلمرظلىمعمولشفقدالحذزا
انورضرولمحصوكالهذاضلصمولهقدمفلالتمدلايتغدملمذاواابظضييراالىسندافع

يستطلكلفااةنثنيابامرفوحوصلخوباعؤولشرطاأيعيلطفعلبناباطليسوشطصف
هنافضلربمنياوهماطلثاأنمموالجوأفصالنهثرطمحذعالفرورفأدمناالثصرطوجوأب

فىجاىكولمجمقدماوابلثرطفالحامصاحأعنارعأشبالشاطقوذااولمحمنبالجوبرعولمجحذف
قبالجواقديمصازميافماكاناذانثرطاهانيمطوالنامفاأرقعانفلميملشعركهلهااإلفي
رهمضركازفالحوأبالفاممناحذ3لمجوالىاضروبرةدصازهذامعهفهثمهواللمجوزمطاقاالشع
لثصرطلتاالمبتدأوأنحرجرأمنرنزفالحذفوجملةأشرطبستطللموانينسضروزارتيمنأولي
يخقؤلالممزقوشممسدرمحثىبفغانولعرباالىحيرصضيردموفاماأئلاوافيمحل
دبلثمصتانلةميختزليوكللغااملمقكناكضيربؤوحنهيهباديجهوالعنعموبمبنىجمعنا

بهسرانيمحذفهكامحالىأعاحاثتاقتاالءفيىألهاختزيروامالتقابأواالمفعولحةمنصولمجملى
عاقاوصلوعفاعللبااوجممكللثعرطاولمحمهاولتمألمبئوآصغهثرطالمزقا
ةادويريجوازاوجودمحطمهـلثهابنعشلصالوجكلأفاعالمنأبممكلولحة

قالهفىبمسأوبالحذفهاوبهثدضعالهمعندتداومذفواطثهرطادثلضىولمجهمانعدال
فذالطمتعلئئدعاوآبعدخمرمقيخبينعتكبثرجملىضرالمبتداوكثرطلماكوبا

لهمعلاللزملىيمنيااشعهمبئنجثهقلىترأنكلنبهـياهـيأيمناكودااألالىتجنيأوبهثيرأو
لعيرصفزموجشدهممتعلقاذباثنثاثذمثعوليرأنممئتلمحوعليمنيمنبهئيروهرأجنبىةو

يلزمبهثرمائدمتهلقاوعدتقديرأنبهوخمدمولهإلمنمفصيعملوهعىؤممولهالمصدربنالقضل

آشتاا2ل1فتقولثد
لقددأخهـىكلداقوالوز

لزقعلىثاقأوعدوئال
لمههازبمباوكأ
لتابعقالعردالمدسةمها

موشباالمكالجسال
ااجمسبمنعوفىمح

حوتهماهفانكانه

فهوفعافهىهرفو

ياقدآلكارفع

أةعننيوملىالتىأنإلأ
سحماعنفعببحلحمن

رئهاثطشلالفحكل
أل1وومليثالنهان
إهنعموالوتف
أبنمموضىفه

قووصكو4كاوافى
ماقواواتحالى

ائلهالىرتربععين
طترجعونساله

انهساسكلىموءنص
نن1ؤليومئت

فهـثاراومجرمنعوحها

ذلمإبرحمموأف
ريبقيهاللموم

طلبفيهمحياألألر

ليوممتوآلنهازحهو
أمسابسةتاامبسا

لشابعقبلمفالصاالجهلةا

إالحابمنمحل
لفسقابابقوذال

وألولفالىابوا
تعداضؤابوقاميدز

ألوممموفعقامطحلة
الىالفياضرألمفلغ
قددأخوهنجاةاحذ

ايمنارخصعوضع
النهامعطوفقكليهساأ

األوهقامامحصدجمالة
فلىيدزخبريضا

ملةلطضفللىش



بهوحثلىاعخومعلىأ
وأاللهي11ماألألج
نسئمألميدقامز

قعدولميعطؤكأنم
نهطللىأأض
جمألمثلىنجةهعط

رتووقهمممتانغة

اخؤصدواوأا
إمطفمهواوا9ألحيالاا

ئثستثئافواوالوا

ككالخللثالمجماكأياا
حعواااثا

هنالحالدساعلكممبأ
أصهاقدفمتهلابوهوإ
لماضافربمضثوه

تقديرجمودطللحااهن
ابوهآمتدزالكلألم

حوهقئتعدأائهورالوأ

عبويدفالؤاذاقالت

وعرومغيملتثمتطاا
لباب1افىفالطىمغ

عملفيئهىالنيه
علاالالقووجمام

رواةجوشمبمتها
اامطمحاهانصبباص

ىمنالتهممبدمالهـاحملة
بسلىضلىالمرريخيهال

ارزمعبسكلىاورنهلةا
دقالحوعلمةافا

ةالمعمفرفيآإلمتننا
ناعلالمعطف

بمناسربمكا
ثدكثصرتناتيهافما

الضرزملىثمثا

ونجمنإاههسلىا
أكصمخزافعول

انهتينللحماص
مقولىدهائقرالىء

سعدهسااجموتسنها
خراآلوفاصهـك

هثمولهثندللمحاياثا
ألالارخلأقولله
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لسهناشعصبوصفسمثرطن11لعائدونعتتمإلمىبههثروجىبثنبطوهأولملجنهنيأيضابهلأفا
لوقسلجوانالدلعفىالشرطعواسوفحيلثلىمعطونحفأوووأتانتمصمتعاو4أبفعلوشرطا

قورلهأمقلسكلىفولاودنهـاتفيمقوفصبئقولككافوراإمجكنلشرطواومضكاليهماقبلى
هكذولهـهافميرمنمموبلعائداوامونةفىجوالصاالتجداموثلىرنحصولمواليممالمممغلممن
3خبرمقدأأكذوجمهطجنرىجمقونثأدتقدلقولوأهامفوالبومنمبرمنأيهطالو

يصاروهـىاماافخمامضاومثماصدامونجوومهحىالنعمثىسوثاافاواالرة
ءلبباإخفمماوجملهنصمهشربهمنوقتصنوفلبمابخقحتهتعالقؤجمفمحفوفسووونممعلى

قدىحففكلوأكنصنيألدلمحعدثإمسعكنشترمحخفضدارافدأالإمائواثماوابيفعولصد
فواالكفوإغهسطرةتكالملىكنالئثوالسهقجواالللكاكعثىكهصغلرعخغمئضاكاا

ممظفطس11ئاقباكونعتحمفوعلوثرسمفوفولغرلمامقولماكاطاله8ورقاضىهمئدأو
وهـةالضرمقصولرامصدالقضىأنبهولو2فيبعذمتعلئقضورإمنسخهماوهـمضطفدتقدأجهـا

نأكهألفركقققدوامهمقالياالمفهافإقامةالممنماثفديرحذفمأفياعيالونأنفيومجقلي
خجىكذاوافعتمقأتقدعلىمادثقفىلهآومنلمصدرمديركلىقفامنثهتقأعرمدؤبئواخا

خهمماضلفتبماتجفحممبرعوخمقدرووهوحارعلىحذفلمعناغلىهؤخأممئدالذىومقد
وعزلمائداالللوجمووأالدىصلةوشعزوهولفاعنالنيابةاكلشترهرفوحضرالفعولوفيه

مفعوديبالفميبللوصوليونوفيموعرفيمكلىالمىايضولقباكوجماهببهوإعآيقعلقالمعسنقرتجم
جربالحرنجالرمحجصلعائرالذاوإلتغريرحنفكزمساعلىافلثلهيئىالمجيمعوأبكمفد

لثيععملموعميابرع21جمولمججرسحرعالذىالنسخكاضعويهوى4ازقالللراكقلكلموجمولا
كلييروالموضولكياأضيرنلشثرورصحرعائدثاؤخخبرصوضعاوصهناجمندكلىثعفلوصوجمرمن

اضساهـعلىكذوزرإخبرلمبتداكروهىنالبهألموفيوبراإكقدئىكداماعلكؤامائدميثلىا
مجوئممافوزوعنىهرأهرمنالميمكقيثيعروصرلضلقكرولمئفدوأومدخولهاكافااينقولا
كفوووثقديرالئداانمووفياصملةقابفمررتحلشوقصعإاللذىولثألثافتهـلىا
بررءدؤتىمصابرارصلذلثافترنشبالفاءيقالرجلمقدإشرطابجخيودأبرفهو9يهالةبه
أليفمرلشاباداةالمعوالرارالرألمناوقوبمو

فأكليمعالوفم3لالوحرنحكالأوأيالممعنافلفتعروضبررفيأوقدأآلأ
ضابكعنىفااهبوصثروجلمعممقحوؤقطيكيراألوالثراكخكليكدالتجقللفكاينيلتزلفسااوإفقتا

انشرلمجففاتمادعزفتعزألوبلفاالعادقفالئثايخصيديأههتحالفانتهفلكعؤتذاكرعليهلتقدوا
جوابمنرولثورمولضركعنهللفاحذفرطلثجااهرحوافعليقىصهسسفووضروزة

قراتفافتحالىحدقولهعلىفصقلأرررتقعراافكيعصنىطلفمافقلىيتهاؤأعطكرأكقدتداكاإ
دإلتمطاولمنمابايخلشآطورؤفالامجمقماستعذهذاصأاردختراذاأىفلستقذبالتهفرآنا

قاذاحربموعوالرخأظافوركرنمطاقلداذإتغدوكراذمعنىتفىكلىلسرهلأنضو
صلومحبنهساىوصاالتعملامحففوالصفةاعكلنهفتيكرناقكاروالجمىالمفسرأ

الألقعليهالتنخلالمعرفؤفطافجهمعرفقللمثاطورالنمميعنىقالمحاشماقطعئرسصغه
عرءحليعالوانكاشمعرفابهافألتكخلانكانكذللىأعالهخلفالثدافةألفتفمانكاشمعرفاالئر
صاوصننىلنهطالصفموضحفيدأكرسكترفتبكطثوترافالىمنهخاصفاليهنيهتوأطاأض
بردررانهزكطلاألرإثقوحفئكلىأفجةئىايمعبتهـكايانجبرلخالفكاوقليمقديههـجمزفهوا
لإقيرزااذووركأضهكطقطتمكأساعنىتفثهـحكلىلغلمغعولىةيطإافهوإكطافرويغكقلر

لبسطاضطاككذللئلفطاليهـىونعرشقصيتةكقاابلهالهمعىكاورفاثنااالالثنصهطغرئي
ووفاألبهكبيدقمطاالوبأاالألرهذماضداوفىأحدههرهأ4ـهأنلابماعقهناأيضايطو

االلثخكأ



لسالفكشاكوائدئا
هزساوا

موضعكنلمحملة
ليفمناآسدئصبءلى

ث8اتوكرطكأللر
أوفىالثانحةاروصالة
كاألمرأدءتااشأدلة

لةنلدالفاماهـوؤكاالأ
معنارادماعضةإا

ألقامةةالكراازااظ
لمهلمحنهحاثدلمحماولى

ندذ2لىإلرققوااطابا
المسئلىايزاألعلع

المساءلمنالثتايئه
مسابامنربسا
لاشابياالولا
منمحسلىلهكاالاا

يمنااإوهىالعراب
اذامبالمدممسدر

هااحداخيسهدعا
اىثيلنداالجتأ

آكألاشداأقعهرأا
وفهلجهافتكاسها

كضاأنحغيمتالماوتمحدى
دهاشانوجماو

كورأانطقاالمفتتمحبها
ثنالكطأناالمحاتعاقوله

طاشحة1دشلىحا

اعونفطعفكالكبلها
لعزكلنحااكالىفوله

مدولآلاواقهاجمعا
هفملىقولهزنط

معصسزتتهأاآ
لهماألصمشانغه

كستوررالعراامئ

حتهاقولالمحكيمة
واكاصلىلهناونح
ذوفياولكلأةادكللمحأ
انمونبانديرة

ساطواغألوذوضصعشأيثه

ةإوورةالأآكليبصإ



ئلقارئيهيكزئةم
مقولهىقهكلدثان
لتهيقةاالطيإلدئو

قثصدوصلهيعافان
المعنهامخرفلدالط

مونكوالفأثم
قعةواعداألاأدىاا

كلعهـوحمفظا

ضارخردماشطان
ةصعةطااعن
لهطألمحلىعوناليم

ايىءنافاألكاصتأنفة
يايخااسثدنافاياالتكو

النسوالشجاالصوهوما
كأألئلونهقدرالء

اطيناثدثمهنكفظه
شثعونالفاجيجبانهم
اقيهوقلستقميفتعن

قبلهمامئقطعاعاآ

إقأإببمآالصيمبم
الوألطألوهولثجطان

النكرةمناىهنها
لهلىامقدرة

ةالهجاىاوصف
سولتوحلةردوها

لننهرةالملينلىبركا
كتعةاالجلةشااوسيأقى

جانلىقموصوفة
ليةمالالىصفقثاتضمل

ؤصسفاثاسكساوأ
دفسااغللحاوا

برسكدتقدماأداصنىأا
الهعنهافانهاصفةا

لثسياالنمنفافالة
لىءمدوامااليه

لذىانلمقدرقةاللحاإ

هولاطئرمدة
أشياطيناواجمضا
لمحاعاثدهوخرقلى5أل
المصفلدونهورآل

فىأؤقولفطانغغه
اطلفسبنننافااء

ئ

عحقلتوثرطانوخبرهخبرهبتدأوأومماذرمهتدأمؤخرلدزوخبرمقدمصدا
عدنععبموصولمكسلسماالميمخبةمنوقدتمبتدأوخبرمقولقدعاذرزولثرطالتأمأملا
لهودألطضئللمامرطلثكوشاوأزابنونرطاوابومنآعتذريطةجلىوبعاذرولمةالم

وظلفالواممتداألثوقرنااليباللهااشدطهـقكااللةادمدمءإيموماتة
األتجداءبهكوفمبتداوسؤغوأدرلأونيلىكاقكاذرضرلدفآلممتدازةلدعاذرماضفراشقلضز

لنعحاثعوضعاجماكأبرأيفهاومبتداءفاعلللةآومبتدأنمضروبألالموفقريناللمافئ
شهارلمعطأكلذونحوتورسبهروبرحرتونابراعنأيرهتقلىىعذغاؤمعمواافاعل

عدراالعراهساءالساكنهينيالياءألاالثممألستثقاألفثفتسارعحفأصلهتدأمارمتفهاثهاللى
علىالممتداوفاجلةومرانلىعنبهساراسثعنئفاعلينكرلمذشارةعااوأذاناياءالمحذوألالوستثقمالا
سالومتعيمأمروفاخذوقسرهذانءأطقوالثفغدبروانفىرولمحرالمذووياةافلذلكوء
تفهاموكاسماألثعبههـنلبرمااسضاغنىلا4اىلذوأخبرلىلذى11دثبأعلىاوامديرواوتع

دعاليفماهافانحووثالمضارعزصبووهناتغالهلصرفؤدؤشوتدأياثه1وضعرمقد
ليهامفصافلهثيينالراكوابفخحالرشطىودعوعااغنىفائرفاءلأووأمبتداوفاثؤقوفكذونجو

اءلىابحذفلهانداأالرشدافاشأوزنحوقوالاتقديروقدعولمحذوهواااقولبهيهكاط
لرخباوصفإ1هوبتدااعلىرفحموضحشارةايمم1فدافيتامبتدوقمبتداايهمالألستغناوا

باستقوضعاقالممبهصراوىقوثرطصانوخمريضوذاولىنعتوشلنذاعطهبان
امثاطىاكودموأاتقرفالهادظكللعصصحالمنباطبتهاوأألضافمذبهسمرإداالوأ
بالرخكاولمتمراماعيسكالملةمقدعللفااكنسلمجقييزاعؤألةالوذانادالبنقاسفلىاقدمأيظ
رطلثاولفقر1ووفمحلقهيهطمةلتقديراروعلىمغدريغيمزاستبفعلفاعللنسخامقرفى

لشرطالنصاوهمامضىشرطجودازاومحؤوشجرطاوجوأبوإلمحالوصريؤيخهسوفاع
لمرشعهبقاأمحماالطبفاداالفرأطمحسووصفطسئقرأاالاطلنصبتملىاوالتقديرملىهماتقدوداللة
اىاسنقرطبغاانوخالتغدسعلىالفرإدوأاسوىكهلمؤلضهأمحماالاشيزاشاشتقرطبقهاوكلى
11ضدباالواورمفعولتدامىحميرلضاقوأواوفاصصللفىنرأرفوومؤمكأبيناتحاالب
ئلقشيهإرالذىباألستمحمتعلئايهوبالكفاكلفديرالصجوأوأثعانةلباءالألسواوبوفهمتعاق

2انثبرجمعمولتقديموفيهاهـخبرهبالمشداولهفمافيمامبتدأخوزمبالمبتداومقولهباا
مفعولهالمعدرادافهافلجمناأوخبرمضماتأمؤدقدماورحخبماأنيهونكذنألالمبتداواالود

البتداأبالمبتداؤفهموغكثثابشالمبتداقبربالتيقديروبرفععالقلمبتداوبالفاعلشابعدحذ
بعضاظبرعلىجعالخعرإكتؤءمنألبعدهماعلىةئدلغااخبرمولؤبيؤاهحتداووانلبر
ومتهيقهـكذوفمفعولهاذلفاعلااسفهاضامنلهاممناتالفابةوشنعشاالمتأومتعلغاته
كافجمرورباىمحلىلغولنأونجبرمقوبرآصتدكاللهأوومفاغيردفضعيفاثدااآلتقدكره

مديدوأأوهوجمحلنمااليادوسنلمحوالبراألوالمةاطوفةبهالحرتدأمآليادمحشاهدهوا
ىعوفاهمنارعحليأتىاالولوأألقفاسلأصالمنومفرداىأممودقالهانجعحفهـربملدجمغ

صاويهآوألثافىايأقفاحلمناحالجملةوبقلساكايأمعطوفمكلىويأتىلمالخبرلىمستترنجيه
صدهادفعودسدهباشقضودذووهوثامعنافالذىوقهوهفعولحآمهنىعبهئو
وتقديرلههنالموصواألاللعائدادواقتإسالعتعلقلهاقوااسوديخيهمشتعللفطاالذصؤالئب

فعلىكنوحرشثروانسقشلهطالذادبامصنىلهجمائعاوويأقىارمفردأتحانلىليثا
لضثراخباواألتدطخشتيياهاقعخبرإووالجملقاالىيعودامستترفئكنسموأجمزوبهأنطملثا

فآابفئحا113غماصلىزعلممنصوبعنهاوخاداالزمتاواقوللمثقدماهكتارهياألمفة
ضعيرواقفىبامتهاقبهماواانبتدلىثرداضييرجمستتركتفىاعلفارلجواساناعلىجزبمكل

ملغ



أ

توالثنعرااكهاجابهاوألالبقدااكئفىالثىمحاايبتدابرنفسانلىجلكنوانلتقدير
صضرمخبروهلهاقاللبتدالمخحسبمأومشدأئانلله11واولتدامطئؤدقرلكلففمارةالكف

انمطيةملاموأالمجهاخلندالالوأحماكاانإدتأفىمالىىبهضجئلىليمماالفىكأكاوفوجسجا
يبهسرأنكفييفاملكفىهمسستؤنهـوأألعفيوفاماينعلكقألضافهبماباولمحالهالالئغافأظ

ناهياشلمثهيباالألسألاكالكقتولكنفهاتهناحنفازحلىدخالىكالمالجآفشيولةنافاكارأئخض
لةوونجصاعرضمفيتولحهطناتيمئبهـمحنفهآاتمييزلللمافطوحفقاروالمشترلضالفأ
الصيونلككغولئظكلثثافكدادتلمقكرنحبرالكووذقدكافطاوليلوأليشمقولةادنع

امرفثشروإنالرالمبخفارغونهلهباهد1المفرووإمبتدأوأجباكاأللهالتعحسى
بابخطبرههـدفحيثمبنعائياداثفربهمستفرلفاعلاونائبفصراالفهولرلبنأالاشتو
معلصفةاأندثصواعلىأالكلةمنومخيهالخهـيبوطبهوهذاأليهعلشهـاالإدمحوالمتحعالماكودىالةقا
دءنفمللعلىرممودواضميرمجاانيهطالمنأضلمنيغلمنففقالواحدثمالممأعنزاةورالمو

يباميمعتدأثانياعلشاللشالانالفابهنورالعدأوقالسأركابهتيصفايسئلىاصفتحخاأل
منهالشثقواريخفاأمبامدمنهلمربىواوقدظعلميحئوفتنحاوأبخسأهلمرلثثقربوانعراآلطوضرهربخفا
ععستثريهغلجهـواضافهـيرأورصاحبخبمعنىوأأذأوتدفهوأانهنممهـشيذو
ؤصيرخلظاهرإوابرزن8افاتحباقفئفااواثلرابؤبهبدواالءشيرفلىلمااادةاآللمروسضتأ
دبئأبر4نامئعاميإظحيئاويرنفاداائدةأالهاءقابوزنجهمألمنقافطوأمةانتلىانونال
وجملهاكلعوجموشثئفىحاداسصوليإماورادانلعإلضربممتترنجيهكلهمافيثادفىثمألو
كلفايهاماعاد9بادةضيرهااالفادسسما5معناماقيولثابخألوبردمعثأكبرم

كسيرومرفوعهخبرليسأعممألاثررصوفيسلباتوصودولمجتماالعويالىضثيرلهصالمتعاكأألهاثالي
ردااثممنلفثرأزابرواملثاقديرالهثمرياكلنهمالراأكايماصالةوامماابهاكأصتز
كالئدعناهثرفلضمحالصرفيظااللمجتداالنااصاانففرعمدلهصثىليستملنثبتالالحبرايثغالمألقله

معونارانكصرمتاتألفاهـاتقداقالاكأوالموصولثمأهنبطراهوأدااضهاوائقثمدمماوك
بظربئوربثثرنجأوفاعلوأخبروإماثرميينافياينفياشدامعلأللذلئمالمسرءللىنلك
بروإضروامديماواومهعالؤلوافماللمجذتقدمثلىبظرفمعالفهكللىربرف1وامردبأضم
انأوكطمفعولمعنىوئترفمهمهسأخبروأوفاثلفامنلمحال1صوالكنناووالمحكلرووهسفيبع
أفاقممقالسمانئوعكمممةافيقياجموفيداوكائطمفعالوفطرشآواولىافيالكأمو
شرطامللفدطحريخشرطوآوانكهرامتطئعثةأعونهاوخبخبراوليهانمامثعإزجماووططا
لفالنآهرمؤكدبالىفبرأخفانووإشالقلماال9ليالواكيلجازماضاصايغدحففمافالمحوأمحمفادح9
هفمارعيجرزإفصلونافيةورطةالفوالمحبلقدوظكالعشزفهفويبلالمحافثالثطييدخقيلفةا
نمفىحرفإوكعصهـركةظزماوالالبدايهزأمتيعاقئهبارزاضروبروزمقصعسثلفابيداأ1و
يقآللكدالنوكندنححارةاكعندكالادامداللربدةدئقدوأببمبمسبهيفىمعنارحئلتفدأوسنربمو

ظبرمقوالتأوأفىالمبقداموبزاشمكسامألمكمبناحآفبنمرةواليهامالدزوآخرمقد
لدكئركندركفوالقديندلكهواكاتقدتحامحتنئضعرلمهقولوجمفعولهاوذلكوفذالمحليلفالذ

آخبربمواةسكلهاألشفهامتقدثماالبتداهههمئدالمبؤغ3ؤوالتصديلطلئفهامووراوهل
اامنآأوورلورعلطهضافاوستدطصرأنللمهخننيفوطفمماالفد1كالمبئلىا

موبعرألمجرواألبئدالحبهكلهثؤغسوكهوعممرزغهبتدنهجقيواخبرالمبضلنانعقدش
للكمنافثيةفيجموبهاآليفمماصالباساجمرإبمدأومجملالمبئدغعرانعيربثهاثقماشلير

كنخلشييثافامغطاألصرولالمدومبهفديععوممقأئالمفأولثبدايرانهـثلوالفالأمما
لحس8لفامكلابقعنيئيأبارفعموضعلملطامممأهناونهارركيومعهلفأكوبخواوابالأ

لةماالصالألصمظبا
بصأشنهذامذيوما
نرجملقلم

الحطانأمستأنفت
ضدمهزبيةجلى

وهىمالقائهوهى
اسئهناقاعوالقةمستأ
شالةهانيقض1و

مذومانمؤشوفوهى
أيستئنافاآلإملو

يرلتفلىاأبياشاالنيا
مقدرالتبمخالب
المتقدولللآلاثئهاءتنا

فحعانلظلتلت

سكلىهاقيتكفملما
ماليفستدأيئصمنرا
قفالتاثدلمحأهـما

لئا4أملهلهمجسما
اسبهعاهـراصمنلممو

يرفئقلىمقدماضجا
يأمابينلئواسوإلا

ئىوجواالهلق
لفولماشالألنهبو
صراضااوابنبرليا
قولىثاثأفىخدوا

ماجكالغشاالخ
مادأكدعببثوئسبالى
يرمانباثافودكدا
فيعثذبضمعلكلفا
هذالغيتلتفدسموا

وأنيرمانالنمايرقاملفد
ذئضثرببتدا

منفهتيلتحدوماإ

صريرمانشآلذلىماا
ومااألنئثاالي
محدةواسألهماعلم

هالنسنماشالق

نجببهطإسلامنينالالئغت
لىأىءثاهماو

مأنمذقيتهماكاجأ
ألما51صرنط

متفهناعلتمسثأنفنن

لجنباالضيعال



ماشاجصرأواقرم

فكلأاجمراعكلاموبم01
ثألئةلمقاثلماذمت

جلمتنننصالأللمتض
تااحدايصء

حئهالمثفثلىهالمش
قةوهحاممسنأمنصه

نيةئالماوافانحهـوستثيناا
لمسنثنىاثلىاكشلى

ثحاستفنافاثتأمو

شقدواألنهاباضا
درةوالكللجواتمبهءن

باةاقامساقكثلئفا
كدولىررمحلقبل
دذاخلمألزفغلثئهم
انيمااالبافىاوكذا
مشهفشلمجافاأى

كأالمستئوجلى

افعاليتالنلألثةالقاما
عدايسااوهقا

جمالمببهالةبمنبباإيعرل

ممملتترنجدكوهووهؤوعفاعلؤكائجالمحغعومبئارعممىقعلزيكلصور

هـصامفعلتؤخرامصدرسوحرفاالمزةائفىانباالصيوتعلئلهنصارمحاداولمميالصلىإوا
فلىاللتقديرواتداواالنلبريةاعلىمصدرمرفوحمحلومغمموجمهاكثطلألقطوأذهلالبأشواهفموب

الهلههناالاداوأمفعملئؤرديميبم1امرصالساموبريهمافيثرفاعلهءقعلألئىواوأالخبارتأخيرهاا
ذلالطدافواالخغمعهاعدامعنىثمماأدضروالجمننافبقعرالنحوموكثاوظرىلى

يرداتقديمالىعزيرجباريرافمفعولوأكلىاامرولأفىاذألضرؤيهءفامنعهلرهثذوورتقدوخهـيرها
ييااالضانقحينمةمحموضحثلرفاولمنةص2نشلىنسئوصاالهنعهـولمققينحواالمبتدعال
مقاطلالمنصوباشباهايهرزأيهطيستوصرهاحينلواألكلائفاشكووألخكنيزافاوفثراو

كاهـاصذفانمناتقدمبىااواوااالخألفااوضعدنحلراببواليمبإففيخكفالىاا
لحكذاليامضايانأودستوىفاحملهنمالعادىوقلااوفىفالناءلىالبطالمصدوءقوع
صاأاشرطوامتفطعنىظرفاذ1وغؤتهتقدوفعسذسذااماملطوالمهوداؤلمحالبامنعضعالق

صحاالنانهشقهالاحداذامابعدمكللىمهمؤلتضيراشربطةكللىمحفوبفعلمؤءيمفعلاوأةزاز
ثاهميعمحالهمملالتعهكاثالنىكيباءااللثمتغالخلالفالمحسمنااكعاليكأالاباصالممهـإخنا

لمحةاكعوبثهاصستترفهااناقمىفعالعاعنىفراليفصرعاهالوشتغالاللمجاباقجلهفيهاعملىالعاليهاوما
إالهـدأماابولايردذفالوألديحدفآاالصاإوطلألثحوثئصواالنرإختلبوااأفعالوأا

سافيكنلمحداناللشنالااكوأمالفدلانعتفتافىااوامياعلىاصكلألمالدأللةااذشبثوابفهـوحذ
لخباماكاشاذااشكيىكذالوأشعرهوحاكباممةفعلانكبركأخامااذايبهفايقوائقهنحكان

خةاعنحلأقصكطصوصاوثبتداواقدعككلىامغالمفردايراالمروارءفعلىا
ااتخملهيفمعطوألمحوايرانادعوديرضهاهاالممدوالفاسثلانائلهأاستهمافعوالولم
العثراضرركىهوراهنصفيصراتعديروافشصتتذممعولايعممضااثةطيعنأنإفمفارامضو
تعالهحدقولهالكللىاعامألفىالمضافمهصقالمضافادالمحمنبرعاقبعمالةاستلهاءماا
ماضورلىنوعكطأوإحرمكولمحنافتاادنالحامؤغاتحبرهواحدعاجميععمهرحها
تكماصكأدىعندعثهنعلؤالولحتجطصرالذركاشواهدوالبرالىادهالمممعتئهزجهايوا

ذمال1الغيرليهاضاابنداوأرمابعداسضبأوممنهاارماتبباعضهأااأالممذوشو
لفمساصوواتحرهامعطوفة3اداوكانوحياآلليهاهقمظآدر1ووفتغديرمذصهـثاكبرعطبا

ضيرالمنداضوخبردومتدأاكمإلشكنايهاوااذافةباضاجمحرمحموضةفهاذالعلض
أانلىيرلمبشثخموضعلمجرورهافلوااألفيبأكيولقهلثذقرلةوخبرهاقداجاقااصديرلملتترا

كقوالدروذالثابئداالزبمسنداأومهشداءاألمالصالمتدابنداندأوكانتالراوتفدوفمحذ
ولىأمؤكصمشدإدوهموخبرمقدأآعندكطوفلمالنتولكاميمشدأفونخورآلمدمنبدا

دمفةمملازاىالفيئالقزمأوفكذاادقاشاتاشقومبخيروااتاواديمتلأبرعأوثذموطر
مضالغصثرنلابكنتزكعلإظاإفك4اتكاهؤكأعممكدموكإقزممتعافبربمكووبخأثبألكضمل

بىلمجرراإمهمابطلرالجمنفخبوتحوواأهؤخرواانلهرءبتدقدمقدماخملمتزثخبرالئبربهألهوقيايها
يققدماناذسثلييلزماليقاليخهايزمانلبزدمعندمحدكهمولمحوطرنثوقهالواذءيبيلرأبؤءؤقد

دمكيذااايهسدراليمعتقدمعفانقهالنليوألنااعاهلالبتدااانالمحاألنمعموالتمصدرصثليه
أىكدايالتزملهعثيثعادخوبمئكدا3اأفالاماعصثكونكمشدملىااعلىقهبليل

لؤعيرثعاكأبعارروحايهافهوفعلماعادبواكأطعنيأامعنىنهفظرفاالوننلو1تقد
موجموفعلىارلةةيعالدومامومويامتعافثاأعادوثلفالومموتقدسمضافتلبرجكليأاديعل

ائمالطابغنعهونناثمأماواالدوكنومرانلىدادتمهتهالماحماولضرممعآقانكنهأمعدرو



ـأ

ذاافةباظجمرموضعشايستأخرالىاعاتجلةويرمحضهاايهاثدلعاصقعاوالمجةواشفمهممهاعلأ
ابخرمضمرمنهألسيعلىاداذالمبتحاجملىبانلىتقدملبيتكذايامزميهراؤتظاذآعذوفايهاوحوأبا
شاطبماقاللمبتداامنائدلطاضصراأأكطمفالحبرمبينانكانالبرصاالشافيكنهريفألذىبتالا
اوابراندفديملمزمالمماعالهندبرصكؤآلنععمهـىاليريمرياالمضلوكانص4داللدمةائااذثواءما

اليدمستغى1هذكاقهـاواهـاشعنارأعلههولوالجوازاالعمابرعلىانلهـقىفيالمفسؤقطاللزآتقديم
أقمداذابرحتهابهوشنلىصوالداعهدهعاليصدبرمضهعادعليأسكدانلىذااإظملةلنلتوالفاغه

لأقابرعوصلىاملقصرلبعفنماهومفهـضروااعمريفمدهضهمضرالخبرنهاهومبل4امضرحا
لشاضرالقولاشكللمجروؤقمامواجمنلىااوقلنآازلةوودلهمقابرعليانلىوشوأبعفمحلىانهيالخفيليما

شعالقكهذابعدهقافرأداامنانهاقامعإراتابلبرارليثالمجووافانايبمصعهننءلوأي
ببطستثشرطرلوقكثريهطعنداالصضوجبيابهلشرطامثنءأظرفاذاآهرووفذب

ووقوحئألالألفوآألبىإسئومفعولأتحديرا1ولمحانحبرايعودضترنسهعلهفاممنارحنعل
يبألمجذؤقولعافىجهؤداالماضىلىالحسمةاالقذرطيةلثذافدالممنارعا

منعتاللاذاتردابتهاتاذارننفثاراجوا
علىعرثنكلاشموممولالميمخمنورمقدمخوفكأسوأيهنئولكذلمحرواليهط8كاو
امابردامنفعاليقصلةابلهاةثاشواممعولىنصيأؤلاالكمثعولاعلوفالعلتهروتدامؤنهءا
عذوفاخبرلممتدفللمجروربالقواالهفالعالنودابلذلكبرمفاوإفيلمبتدوسجلىآعلتهألفثطأمهاا

توهؤيىأضافلمحصورودمععولمقدموخبريصيرازكلتنأيئبروذلطكقوالصاظوألة
11لمبتدأخؤدلتقدلمواإقدمانطرفيةمفصموجكلىالداروأفعلقدموذوفومتعلقهلمحذوفي

اإاصتآأللوتخبرمةالهنافيقوسوكلذوتيىكامجروراكاأاولدأدهموؤنهإ
لفثلألطألقوأيزللعليقوارفإيهفمنهيرمنفضةرباولماممنافأحمداتدأصؤشروتباع1و

محسذوتمماومتعالعهةصالاءليغعولبضبادوسجلألايهامضافصولماسمااوبتلوصذت
دريةوعامتشبيكافاصف1وخبرجافئوأامبتلىمنبعمىلذالثقديروحذتوالمبقداخرأحائرو

فلاكابهصدرجمرورباوصلمهامؤؤألموصوالحؤناوايهوعائدعايهاصلتهاوالتقوذلةوبم
أىلهمماظبرالهبتدأمحذوفدزلذكقولئكدلتقديروأمحذوخبرلمتدارفعموضعفيمجرورهاأ

منولفظهذوهفىمحلقوللظؤنقحنافاعلىمخصوبلعدقولوااناوهووخبرممقوللذد

افياالمبتدلجةوليهافاوفناتدالمخبرانحدكائمقوداأالثثلىرقحفعمحمشفهامامماالميمبفغ
تهاقابجوضدكاالمنلط6اااوليدبعدازتقديروذالثكقوالواذدلةءاالالذالمقولة

مبتدأمؤخريدزاالحوالوكييتغهماستفهاممبرمقدالوهوايفحففلمضاذنجومليبقل
هودؤلقديرلوالقلققووهووخبرهعذالفطاخبرلمحقفوبئمرابهدأمرولقلو

حفىبيخولنىمافىنعلىاسنافسومففسبتدأعلىلدفزلدزلسائلكععواستوال
قاستغجلةووروالمجرالجادرينومضافتعدعليبهلمثلءلاعنيةيايةاعلىرعموضععنهمتعالقهو
فعولمبنىمافعرفيواؤظرفمقوألنصحرفوهلبيللهذ1والمبضدخبرارخموضحوعرتجوعه
ئذسعنىلداسةرزقديرارالمذدوالممنالدعلعودالمحزمستنرفحهلفاسكلاؤالثب
يلمزموافىالثجماعلىالمثاطقمعرفماوتجفيطفعلمقيىايهاقالدوالؤآللفاماذعرفالجواب

جوازقادعليهـئقدمالصدرالتشمعموياابعدأخفالإتثاذاقاياإجمنالدرمحالاليهمعمكلمجهماتعد
اناملىماسعادفقالنتباثرحثمامبنانجصلفشهـالفعلائحةراههيهةالكاممحاوتظرلئماذ

كخيرمنآلثماطلمةصارلفعلواألناألينلكانمطالقاوانخهـافعلألشوالدهـالمعصن
ظاهرحلالبضثاولمفماشاأوالوتاالمصدرمطلفامولدمديمخفماذعنلذهللناسا
أسهااوالففكالىرمحتمصفقالوصذشالخالماكودأمااندافمقبترعمنصوبانهوالشاطبىلمكلدىا

لطألبئمركطاإ

لاطلنلهدرسنو
كيهدعسةاوأ

ئاواءئةالبنا
مااالةابعدهاندابه

موضحافيتأتس
فهماضاحربصتى

ايستفقاواورلهأ
سوذصرتقاهـ

لنهأواحدهماليايخالد
يلصثرأحمرتنصم

لابالجروالرماص
البشداءاكدبارفع

الىلسدولاوانحبر
ملةامحسلمملا

وإلكأامنلؤح
لنااللممرمفطغس

تعالقأبرالأوفحص
لعملىأعنالوماثة

صلىاطعلىقدفمولهط
علىسلماثدوا
ماأوإفربراتا

اذلثعاق1وإيلهـثأو
صتنيمهثمذهقا
دممفةوحوبكعصربو
قوالصاوفادةان
انهسمصىزلدمرف

شوأبهسرأجونهالس
ثجرحرفكاننا

قاعصدهالوفاإمغا

لىاذادأانو
رعدانإطارفا

قولهانحوهزفث
اللهبانذلكممالي

فضأفالماقثا
ستيأناناسكافىةلهها

كأهذمنكلصارفو

الوذااماهـاظيايناند
خذالقيمجانلالنهما
وألنيفطوابهلميفا

ىبحمئيابعوا
تالصاأنمسنىحىعلى

مفردلوثطاطإلملة
لمحمعضلدجمزوربهأس



ليبافيقلجملةثاتن
ؤؤلةرجمليثها

ةحقيفؤاليقااللمفرد
منشعأشصقاقعلىأ
درمىمالةفمااكلا
ودمصةوهوهالثىلىا

ثطذالىيولنفهناالنا
وأعادبادأفعا

صابفىحتهليق
صصرئدخلءليفبأن
لسآوتأالتوطهفودأ

واللوتدخلءلىءفرفي

خافىاوأمافيهكلملى
هااشلألشصدمماها

لللمحىالمةعاهـ

فخلملكللنالضظ
اصبملةبعدهاانطزة
لهالمحعلمماالثانحة

لسلألصلةواقف1
هأآموصولسصو

ىلذصاحاقرلمطن

أبوهقامآلنجمبوهأقام
صلىلهاالنهالأل

وصولاللىالمومول
سمهكلاوجلى

لالهامالفمنحيه
باعثاظيورالدتيل
صورلالمونفس

شعةكلمنكنينتر

هكنتهاألثصدأيهم
ازالبئرونكالانصبا

وذهىأعنألنااللذكط
شالمحصذادقاأأال

صمعاومكولوصب
ألوصولإصدلان

ؤهـقصلتهئاطرفي
يمدشقلىمألسشابااالؤل

لصرفالاحاملال

قةوا1وأالييستقل
خبؤلرفملفا
ضكوبثمسدرمك

ستناصعنكاجممث

موصولوقبأملثأل

63

فأىواجبلبافاادوربىبرانلىحذلدانساياصصفذاطلباقيدفقالوقويتهاالشاطماوا
كسطممنارانمبتدأوحذفوهـاخماحوافىماضاواجيفهلنادرغيراانهومفهومهلكالمالبعكا
لبىانىأىالمصودالفاأمرهاكالبنهادوالةمندبزوصذفطرلتقدلمحتداوأخبراحتمليموا
لىالصفافيافةامنلحامثنهافهنومحجمعنىباستقوومتعلقفولىلشاطىافامكللىا

هتاواظهارافةاائتدخبررخقؤضحفيستقر1ةوج4تادأحذفلشارقمامغاذاهاوموصو
هـأستقيرادباانيخلىكونهكؤالمطلتهاواكنالهونكالعبوحةنشلدلمحلشاحرصااقولرةللفرو
طعرووحذنؤيهوبئكؤالخاممانموزذكركمواأيتزلىلثبوخوسدملشاهدااوشالكهناوا
المطاضركستقرارهنامعفامكدماناأإعندهقراصفالطزحالىقولهدبقاكوصنهيرهالأماقاله

هـابضععدهمعالرفدورلصواباوقاالنهىااعنهنقلهخاصصولنهوكونوجودواا
مععينشومفعولمغهوموالوأونعتعيفثوءلةاليمافمفواوباستقرولقافيالمجرود
صاأودءصومحذقوليوصارةضربتدامحذؤتلقوزائديمى1علمواهضلى

اموصوالحرقكوقاسكلياوأنصوإلمتاكوانماعوزفىلمبتداواعلىهوصولسظوفطوما4لإلاافمف
تقدسممقترناتباوتجوتندبرسذوافىثطاالؤلدولمحاعلىمحذوفدعائدمطتهاوأوعديهحاصفملىآصء

اووصنعتىضعةوالذىصاخقهـصالثصكظالقفدديرةئاكفلمحنااقولالذالثمرممولةاوانلىالمإدجليةو
بهوتؤقوناالوليهنحاممناحالباستقرأيمناوتعلقبعدفهعطوفحلىوقبلمقتزالن

يخحهالتذكيروااالىاطلىالعائدصيراالمجوزلمححألوايعولىضمبرمشقؤيهاحمهاواةلناقماممنارحكا
ضصوالذكطواتيلمهاتمدرهءلىلمحسقوتنعىزبرأوالذعاقالذىعنخبوبهوشوخعواو

هـمحنباضيرابينهسبلىاصقاالذلجبرتدأااالتدأغبعواي3بنباالأصقدصجالقصتدأو
وأدرةشاممنرصشقرعجباوأاالذااتحوهذطفالمتعاقديراالنعشاهادجمالشومابهو

كضربرضيرتذأبؤلذمحعااالبتاعنفثااللئاذأنبهوذيصعالحاللسئواخعنتمفيوم
وفمفعودلىاولدفاصلرااضافمامنمالمجيبتدأوممناثوضرمحذوففلقولاجمبئورا

حملىومالفأمسألوالممدرمفعولهامستترفتهاعائدعلىوفاعديتامةاالىكانمصمافلمبضدامحذوا
ميداأمرباشاشاكقوقديروذواكنواخبرلمتدوومههوهولمحذاقولالالنالرمقولقلذواشدأا

حصيامضاتينىةواالبندامحلىعؤوعمأمالغمئفمنيللممم1وأصتماهاواذاكاخناذأضالحأ
وفاعلهلمستتؤيخهالنامةاالىكاقمضافمحذوفافحيرأتمتبيينىعولط1وفاعلهلطامصدرمعنا

فيماشاجملراطصباوقاطادمابراسكذكانفامنعاقاحامكعنىامنوقلوانيالىعا
كثرأباأوعروأومتعاباباثشهينوهـباضثيرلهوامافيوفاسلأفعلوأضرواوطامتعلقء

قولىلراجمروأمممواوسايمناباضمتعلىواحدعنولللألفىواأليبادأوفلكللى
لخبرأولىفثرصنىاماءداثصدلهرىبهالرامؤحصسحيناادغألهرإةودامروههعذوف

اواآلكأخوأوفامحلىللقولمغولةتجبرهالمبتدابرثاشوبهلةشاعرخجمحشراو
متحالاساوممعولهالبثدااومحلفاكانورعمعنالاترشعموضعكانامحطلرئعال
ضألرامبتدانوبالرتنرهمحذوفافهلولبمإباروانلىومتعالغمكذوفكيفدإفعولأ

لىبهىونطفةعناآلسادعدخل3كخلقهاالئاحدوالفعلجقكللىاةابلفقدماالوللاللشتغالماسا
محلهاركحلخسافئاساإلضهامفصرفوجملىاالعرألهامنالصثولاوالمغعولعلىفاءلولفعلامنتنيصبه

تقديرترخكاتوثيهسفااللمذكورةلقالدالقعدمعحمكنهالممثخلحاجهيهنحنواوعلىاالناالخبرالممتد
صرمحذوفكالغولحارةل1قككونخبراطحاوالخرحالماطاوشصصاسثاصاؤكونهالمبتد
أمؤضصدصظلخبرمقدككانمؤضههاي1ممرثومعدخبرهألميذافيوشفعيماوكا
صاقيممطفأحمرفاباسقاطظلخكلىمعطوفانفكاكلنتئبرطزالوصارليسممماطأفيأبراتو

نفهوهأمتعالفءثسبهاصوالذتنوقيلانيثطفألرابتدأوأوهذىلمنواارءدا
ءعنات



3

ماإلروهذهيرفالبتداواكبرانعهتأخيروقديهوفمهقىاشبءمعطوكطأواولهاءمنا
سبامناؤنياذدأمؤنجروكلبأمدواممناكأكأنودخعبرمالعلهقثبأواأمتم
وأمحطمرولتقديراعلىمحدوفادرلتخكاعماسبوقاومتعالقطوادمنحالقاأهسبو

لقمباامللالايناماضيمفتمىحئلدامدمتنإورظزنقمماوددالتأمرفعل
ادهاواؤتقلاعلىيفهاستثفلتوفااوبعفمفصاردومثزبهاباديرلثئاتسافاندارادةابض

قطواردمتنههفصطمساااواواليتقافتاواووالميمءذكأنساتقىالهـافامافحمركةهالبمأفماهالعدل
شباعطثاعولكلرهادومثعالقحذفدبوصنىأصابمنلهـفاسمضبرهأوهلمباأاوايم

آتقديمإيهكلاوطزيةايعالوكصقلألصوالالمجزبعطهـاشاولهمننوتممذفالوقكاومفعوله
ثمفاعلاللمنهدرطامفعولطلصيباغارىوظاللهملئثصصامدقدوادرهطلمحتاضاعطاالصلىؤأخيروا

امنبملإبامثلهوليهامضافماضىأومبتروغنتهىادرهاشلطصااقالواتتقديرمدة
ديرمميافوهوعتيالتغيداثلفةفمااألنااذوصحثصرلالنهغاملهعلىعدمعلعلفا
ممالعليمدوقدهااوامئلبممنهافحفوهوأيفهاعلىلمعدرمحذفعطنعتمثلىجمايهواالو
حاكلونهضالرمامقدعلولوغألاوعدلتقداالالرطلألفيهالنعبركيرواقدعيالوحيلقاهـاكالء

كتفاءوااليالابكذلممافافىنآاسمركواثدركلنوآرطصانوأالمافىعل
ادمشتزيهفماعلاعولؤالءثليبنهاشههـوسباشعملمتعالمنويهاحافاسقجممبا

وسبضمتهيقجياوقىوهمحذثرطساجواوننبحبراعوضعوهؤومحهوهوفاالمخيرا
يتعاانأللسلمثالشؤدتقدالووالمجرلظروفافيلباألتساعأديتااألعليهأشععمواللمصدرإليتقدمح
أصازهرمنأالزةاإفخفياوايهامضاافدبرومفعولمقدالبابؤشددةالمينابفؤسطوبابؤ

مقدممععولهسعايواافلماعنثوفهفيءتوابتداوكلااليبرفىنلىامزلؤللتقديرأوا
وفاعلىعثعنىءاااللظاءالمشاحظرومفعولهدامانلبروالمحاندادأدفاعصدرممناتروهد

رسكذاكبردامانليممبقأنربءاأأفاةااللىديرلنواقنكابلكلادعودفيترمسة
مسبمفعولماهوعفارالىلمصااضافةمنليايهطممنالتنوبارخهوخرومبتدامهومقدم
صاأعرمناوالمغاالفىمدلسهألأىءكفاكفافيسةابرماانلىبقلتقديرلماوزرتاممايخة1و
نماعهالةسصاالؤقماألتاليهساماوصكةلعلبمابهاءفىالاصالمنمتاوةوصقلمققكبهاو

كرالالفارفبقرةنهاتعماداارهاكعولهقحوجبقلساعةوومحفردنيالشكاذادالالنفىيهـأ
فاكلهإصدراداضافقامنليهابقتيهأسبهرورباضاقنوإباخهريوااتطمبقأوتدإمحموء

فىوهوومرفوسيعودالىءخمممقتؤيهعلىفابيفعولؤالئبمسنىصطؤا1ومفعولبسجقيسو
بهوزوالبتداخبراكالرشولموالمعمماهونافاماوصدفدوالبتداعبراعضعم
جمتفىلوتقمتهالقرمحلاورغقدىأوحمؤفيصنىجسئوهوأولمحوكثاما

ساالهتدائيتواالةعرخكانحصلمؤصوالوماثيهافؤبثزوحيا3والذىلرتمدامامسل
ئالئءباومبتلنقصوتدايخبرالمهنانصوامذؤاديعودلجهالمفماتتاوةصاموضح

معطوفانزاليثوبألفعبفلىفراالمصسصلالشأولىماالؤلنباأوفىلهصمتعاقودأيما
جمنىؤفىنقهواجمالىلعااستقؤيهالممؤفىحمؤفيحالعنطادوطلاصبالمسقاطعيفتئ
وزالهيوفنئاغدنقهتوتواقصديرنعهوانحبراةلهشقؤيموامعمرفوجمهبيغعوبوممسنىتبع
خرمؤيلىعلفاميموللفاعيوابمقدثسكلىمفعملما1بلالومنصنادعخاللىةو4وناأأول

ائفاءلنمالافلؤوهـطثافنمعنمرفاذاوإاسحرف1يواممافلاو
عذفعاظرعلىوفحرأوحرفنلبرووالعهـابعودفهيرصتنؤثلهوفامافنعلقى1و
اوظرفاليالمصافىاذااألاملبرإلمهموالنلىوإللىلتصديرذيفدواآذاوألمعطيوجوايلعاطا

مفرمناسا1ليعواهفمافأن4ثمفعوبمقدلباؤورومكأكأيالمه4مجرورفاوبمص

الفثأاالصعلى
ءلمثهولصالنموالمو

صوسنثنمومفعأ
والمسلةوأما
لوصدهافألقت
االإلعرابإماد
ذالوقموعص

هلىهـشواطالممصول
لهالعرااكاشهأللهمحلل

الجلستاط

دينالمعطرضةائهاثا1
ؤشلالزمينمئينهـم

كنهابالدممدافاال
وتهةالىأىالميملة

وونلتيمااأو
ترفاوال2االءص
االنجاسبناالبها

منبعضهاالمنفمسذ
اعفيانقتضثطكل

علاةئقعأآل
ولةقيعلهعوفا

دثلحواوايثتئىؤد

الضعافتوبمالمسنة

مولهالجمزليطهعا
هرنجوشدللشوالدوقد

بالمسبادبوراعط
ألالث

صبراوانلىالمبشدلهنو
ولةة3

كىنةاالياموفيهن
فنىبا

موفاالئالدبفا
ولهضلهحمهأوماططا
يالؤءوالئهدملينان

اقمابثىضنتا
يرزؤها

ابهوجشرطائاو

لمفانليئطكوتوله
علوامناوتضعلوا

حناااروهـةاثا5فا

لمبخقهملمالم



هـةوايلطالئألن
مالىكا

مىخسأنجاءالمعلةدكن
يئاواعودالذىصا

ولبنمبذلبيطز
طاسمحارولمحرورا
اللهأءإلذكمىخفي

يتشترنحوزلدأوحرفا
بينودرهمفأآلتة

كوولؤكيدمأطربئ
شيأضعلىشوا

تلص

يتشنوفاجابابوعثلة
كوالفعلوسفقد

وطأتاأضآلدقددالله

حهئمأل

لناقااللروبين
ث4حمقولهومنق
توألمجدرهمازاصلألة

فىةءش

وجوابهالقمبتيخاو
وكعتهوصوتوا
بقطأيألكؤعمعهـماو

ةاالافوماتغأفيغ
لجونقسلىاللهو

4االثذهوفمعكفسيم
النالطونرفىهـنرا

انههسالىوله
ابلقرأنصري

لىكطوهؤترلهيقيمما
فبوماسعاسمأال9

اقسيمألاىأومابينهما
لبنهماوالذىوجوابه
نهبئلوتمعمقنههووا
نهافإعكظعم
ألحابانءثهإلمحل
صذاأشاءونجا

هوالذىاألعثهافى

وبهالسوقالناللقمبم
ص12ءتراضكطعم
إولىكطقولهوهو

مصتربهفانهءنثع

فىصفتهبئأفىأجمأ

جف3موضعشرطالوخوطإصهثانقمدونومحاذامرمنئلؤ1وذعافو
يرأأوصئكنصريوالءاللخسألفاللهؤارصوانصبمليالباوقعفاخلخإبالىموهمباشو

أحاللخبرماواامشعألالههـاوالتيكإداططيةشصدر1أنهومافىئلانالمموصونت
ودبلماحتمالمحاماعلىمممصلىستباشومابالمصدرويللتأواخكللىاسئبالكللخهااكهاوأنبعدأخه

صاألأشافىضرألبموامدراعذولثرطاحوأبوالجرمامحلهاثالصفةلالهاوعلىإالمحلء
هلفاهقنامحهامسثبانشئؤهمأوفاصناعهمقبأواهآاساتاشاالذىموهمخوقعالعاهلصاكونه

ارخلمىضعبةةص3اومالوتزاحاعربإألولإبماواالكاليعكأوئاتعلقلمإفئإبطأللمهليضعغدقأو
مافيزفعلأنلتبعبوامعنيمافهأمناكبهابتدألاوغولضديميبوتامةزيهرةوتداالعيا
لمحهاضيرمشتربودهوفيهالاعلىمافىفعلصعاالزماشومجردعدالداللةلتعباقؤللتجامابين
لمويالمباضافقحرموضعهوصولس1منوألمحبهيمفعولطسموعليةفااعلىمرفوعما

غديرللمزنىعهعيبيقاناجرمارخموضعهادأعوماةجموطألللهـوانلةتقدما
وفاءالوليعوقوطاطعهوشمحالىقدوسصذفوفاعالومععولكلىإولانجيكذفإوتدااال
قوشنحهـصافئهـالواكانفونصكذوققديرواياافطالمصاضيداعنالفصيبقوخوألمفعولأنلبرو
ختهمماؤانعلىمطوفوويهاقغقممناتلنوخاطمزقوكوشالهألنااوباشكرمتعلقبعدو

درخءكشلالشارةهعماذاالدرمحذوضهراونعتاشفامحلضنالمؤكدمينةحالثيراععمذوفمو
لةاكحيرابعدشاحمهاوانمنالمذكوفذاسلىاذلتقديربزواثفرابهلومحذوثهدأومتأنه
معصحىلهماتفديمايهنأالحمرأحدللألزمكاخفايفيوأالماأوبتعواكببارتمتقبعدولشرطجتيينووأ

لهعزقوتكفعفبفتماانلشسعروقامخصوكبادرعيهوممالمماقدبهمعمإأدالمباعليأفعلىانلبر
تيهاممنماعايصتدأوجقئووللعليبهافخهامهحذفاضافكنهضهمصدرلىااشوقا

حترولمحررالفيامنثقديرصألعلىيفىبتعومتعلىعنهاكذوفؤهاؤمفعولهعحدرافقااضا
لهفانونأئبافعلاآلمنواممستتؤنهلفاعلافعهالونائببمبنىامافىدزيهب1كاشولعائدادا
كلىويةالمصدرلعداثباركالثلوصدهائدفكلنلزاامامويضلتقدلروألمبتداخبرأزحفعع
صاشالعدؤتأصاسأنكنشحنتأأماوهوقولكذاناهضكذوفداخبربىلوكافلؤائدة11

صركاتبراصعهماومحنراربأتقمالمفىنوناوادغتماعوضاعنكانلدتوزلمهفاحمهااوبقى
ترافقدجمهنتالفاقيرتربهيبالاقمؤضقمنءقديهوأصاهذوهـوفاعلأمرأفعلطقنربفاالمذؤأل

هـخئمحما3ألكاقاصخماعولدوزصاد3الوكانلةلاحذفتالمثملمألختصاصالمعاللكلىاا
وعلىجممنارعمتعلقالىكودوقاللشاطبىاقالهلممنارعنعتلىكاتورتحذمتعلقحممشاسومن
لىفاانائبلؤنواالفعومبنىمضارحصكذفوارعلمفنعتزبمووسذثمعالقاالؤل
يمستنزكاعلهولؤالئبالمحجمنىضمافعلالنربم1نافهقوماوصتداوخحردهوجفلقذف
غيرملنزموهوحنفلتقدسوأنعصتطذفلتزمأماوفيالمححنىيهيلى

ليحوبأعاثمعموبعالنمبمنلعطلمتىثمفصكال1لهيراتلماوانألفصيمعاوالوالت
حمىبةانيااصكللىرنمومحغمايتأئشوالالماواعولماصصئهاليإولاتأوالامعنات

تهدلثامحفيمالهمزجمانماوامندفأالأطمحموضعدوفوالفظالىسناداابآعلمشطفالثلا
لعامعنلرةلغصرالضروبابقاماولمنآمنأاعمالموجمعوأمعوفاونعتهامحلىالكنقمضافساإ
قااإةاؤالئصلفعمبئىكنزلقاوأمدمطبارجمىووشليبليهابقابآمتافةروصفىله11و

اعاصتابيتيراؤلممئاىالكسوزخهنأنربوبئءوضحرعهصوهووهؤثدادترثميضقرفه
حجعفعولمقدباأوسبقمعلىموتربكلففىبقائدخمصاحبةاكانرقةممفاالمغطحالسعاذاما

ليثوحذفابروريامنافقربرومفعوتهوحذتفاعلهلىلمصدرفاقضاامنليهامفهافصفلباجاز

المعطكلت



عؤوعظيمهافمم
الضواثفثطحزكأ
ألعترامنئفاأشلهلتلدا

ببهملةاآليةذهىمح
ضثفاحملةفىحسدةوا

بجوزاإلءصنراقمم قالصلةسمدثومنال

فاارىةأبءلى
ومياذلكعنهص

ثرمغالالعئراكطا

مسالىفولةةجمل
وضثثهاالىكربفا

ياوضعتاعانواللهأ
ألنثهبرعمواطممررالذ

نهفامرممثيتهافاوا
مأوأللهحاالمبوا

لئاخامعتهـابامملطأ

يسدأوهيفعإلعوا
معفرفاتالةنثىكركاأللذ
الممثرتينالحلثينلثن

كةامفأوللسبائ
ترافىشالثثا

لحفيلمألبمخثرمىبا
قمأوهىقساللةآلا

اترهالىالؤوماوأخ
فاقعقاخواقاسومن
ؤصرمنىيخثصريال

مرانا2رهرلمموتغس
شرمهتالىثؤله

هلمحأواثىانهأوفما
لىفغأيمهالثكثثكأوا

كالغالالمفاثنقلض

مهجتهألائخالمحلىف
دمعالوفههقامممر
نحوضصعتهاقولهءذ
جملثاناوماليهافثى

وانقولمعقردنمأن
دتعالوناعلفس

ردكللعجماووتلا
ئهده7لذئاان

أضالكشاجهران



صلكافهدترمرنخ

آللهآلإلتااشلمس
يرف4الءدإطى

االمحصثدداالعنهافىي

رثضقىلهقللدل

لقدعماقعقثانهحثردة
عترافامثظيملجو
وكألبرجثاكقيعميئ

لينمثاعتراؤتعالولط
غآلوافياثوم

8الىالةاطنبئأ
سحةإتفعسز

المفمصرةوصرةالمم

محاماألءسلىألثى
هلكالحكأحقهشغأرحم

هبأومهـدضمن

فرجةهـصإظيسث
هثماطفيقةيقوله

كأوهاآثوجمولىش
آلوموصحةليهدتكاأل

ايهنهاالؤضعلىئماو
يهتثعطرللهـقيقته

عقااهـمحالمححشن
ممتوانمالقولهوشر
ئربهالجملقااةمكد
كاشانأفهرامكن

هىؤوقالسسيأقى
لمغنىالطفامهـبمالةإفضا
لفممولااللطأولىنلم

فرةوتمهـاممعيةا
بعةئطبارثملحدود11

تملماألولىلمغاامة

نحولبدفلتضسيرواا
مشايمسثالانحا8كل
واديأسأذثياؤولههن

هلاطاكنالدطلفدال

لةفلممبمثيراهذأ
رىلصو1األستفهام

ساالثهسذاهلىوهب
ىثصهفرةأهملم

وىلمساواعلىز

لوهـفيفىالثناجمماسما
فالئرماءبممئىالف

ل

أدخبرالميعكأقيلاىوالىلضءبئوإنزرثافىأكوشكلىابنفعىوالؤاعرلثونبثمااامتس
نترإنلدونسثمىدبراوجيئائاروءلىنزكلدوبئعثسىلمعاوابراندوكوبئلاالوالتقدسءلى

رراعىاوناءثلالعاضررمبنىاعصيهساوعتعالئفعوإاثاكأدبحداألمراأللمجورادأمتوعع
ادابينوالرابطؤلاهرالمبتداضخبرهلشافولئااضيرآلمبقارخمحعوضعوهووهؤنىمسنترنجه

خاعيواألثفاإبغعنااعلىثزورعاكممالضثيرعكارهاتحوكاابباللرمحثواصيرمحارهوتجاال
حركثمطمللاقكلىلدائ1وايهنؤيخوأهلتدأاآؤالمواالحابعخأإحرىقدهيروكمسلألقلالط

هفيابةءاعلىحمىفرعخبرهامحوطألالألفيهاألثفعولوامحتىماضلدجعألوشداللكواشدا
فلمصحرمحنلونعتلمسثمنرعمميراالممونحاايهوداقاذأتهطألؤلواومفعولهعالمحنفيكللىا
رقدثاشبعألفعولمتصاللالوبئمثلتىالهمزهبفخبانواواجأىاالحقاراهـقدوا
آكاففيئالثعدفعدلزصوأوأالحمساتمانكاثرصصصتصألباخجصلالكنىؤجمرىكعلبيتا

فلهماإثأنومنافقديرعلىإالؤلوالىأمعولأشعلواق1وهرباادعةراوهىاعلةضهيه
أتوجمسضملىاخلولقمتئالىاعكلىربمنمشلىووئراكمهلى4يهودمحوقكاالئائمفعو
ورأيتقديروالىوالمههاامفحرىوبمرورهاوملتلييمديرمحنافعلىهلمصدرمحذوفنطثايهو

خاوالظاهؤإيهوراقالهراأوبترنتفاالمتعابهدومفوقدمرليحرممطالؤاماخالزامامثلخلموا
علعوألنقلمنلطلماذاذاحاحهرأدتههذاثرزهثلىنثصرالزوسئلعنهفاليعدلصلاألنهفعلىا

ررأأدأؤاقنصرلمضرورقممضوافابالنتفاولهامضافوشكأوماللقاعالعلملمصدامعملتقديممنع
يرتقافسلوطنروأاخمرإثجقدؤعموفمفقلىككبهعنىلزاصفهمدأنزآلوخلنحازخمفمامحماهـ

امعتلمافهاءنثليعالقمعاألليموامضافرروكدمإضرفيثلكلداوشلطنزبىوأننفاءان
يالذمحمررلىإجمهااولمحمنالقثكوصؤالرإفنجرواالبمراأرثىككألراكباصىألواث
وعلفادحذفولهماضددالمحاضافقامنااظمزقممنافابصحأنأوبقلوقيايهوررىا

لحاتروء1والشروعاوايمناممنافولههمفعاوواصياحصكلعنيىفيواتترلعأعلقاثثودىقالى
ديقاشقهتمدسعدامحفوفمهأخثهشلالألطلألوأأللفإخجوتركاحؤبيلليموسالعنا
ماكهـهقوالئهانهشأوأفشأفصللتقديروذلكوامقولهعلىكافامالخعاالكأهروادوليهيا
أنهكلىفألنخيمعطفاثجموطعررانيخمثصفعفىميووجمالااالعمائؤإوآ
فصلىستعيلواواجعلمسثليصطوفانوعاقثذتوألمعشدأمؤمخرأجطتوقدمخبوفاممو

لالطالكرفيدلخحلىاوامقعلههبلالوشستعملىاو4عععولصرنحاوررلمإلوفاءل
هالوراكنهاشيتحأءشكعالفشضيرعلىلمفةيكادىإكإقاداالغيركاوأأويثهعلىمعطوفاأوكاد

علىامعطوبرماهوكىأجملىاقاإشملطحلوآقلهاولغاألثالمضاكحبلثوامنعايردوبىكغاالقمهـحمث
هنقاخمااوشلئعدكهمنكاالةثرثفممبظشلثاشمنيعدئابنالقأوينبنىلغاطفاحن
ررقاثانسثىععليأتوبيردفاعلشوذلكورودليتهاثرةالالتمليللميرلمقضقاوإقدفامهـبعدئ
كهأنسنىمديوبرلميتقدالموصوفستواحطسىكللثانمتاكخموفمعثفعولىبائبناتيآفىصددوألنهغنى

انالفهفهفونمرمؤكدباأفعلجردرزووشلنوألولنىنلمجثممحمفقودلناجؤثاشعلىينشفنلباأ
اووسابقاالاالاكتفامحذوتىسكسلكلمعثالموأدنسمعهللىعووفعكقوضعا

لحالوبارعتعلقلرفموأبهاعهلىمضثرحرثخوكأوعلىيعطوفيممافعلىاهـفعأيليرهنارتخحمر
لضريهفيعذلبففوحيهالممطذائماحاألعلىلغعليةأبالجسلنحتفرامكلاخنظرف

صئىآإزوقيققرو1لذكتعاقإفملهاثضمدواماعزحدفاعنليالةاذصلثلى
لمنممعراايؤمدعاقمالداللةحوأناوفذاسكذاوأواسميعوبرالىتيئمتمماقاعلاؤالئبلع

مملغتغواأدامئسغس1اذافيكرفبيهأبهعامضواررثضامنوأوشتطقسلووبربرشثممدوا
ربامغث



أصيناومجيؤاصازامرمناطمزةقطعأصحوهضاكلىعصمععرلىكواحزأيمقرمح

اخفشلقاتباثتقاوايهالمعمغلفيتعواسينامنالحامحموضحضومنألجزومتهلق

أوفعلايهلامادخا
آأالستعالجسللياا
لمكاورلصورى01

ئاجملوىامنأ
انمكلى6يفا1نههعئها

يعمليولأةامعنى4فهما
وهمورأىلآفىفي
وهوأقدالمموفيينا

مفردءوفمنب
هوأءجمنحزننلزقدا

كتملىفافىيةط1و

عويروالحالالتفس
متهمنيجمطؤوله

والضياءفانهالبأسما
الدقيلتفسحير

لمقبدخلىا
لوفهلهألى
آلهأسمامستىان
صافعنضثاءاا
تقديرعدكنمنلوالمالد

فىقالىثمقااوأفحفاله

شمنتأزاطفااةا
ضلمهالممنافا

بعفهسناؤتمس

مشلىبانويناا
سيفيبصةعس

وصوزمجماسااللا
هوالفاصممالحالا

الموإذنظرقانوفسه
لطاإلفمحلىاللعمل
ليمثللموواوالمضا

ؤلموالةواللالفا

لجاممنخانظالاأم
تعالمحإكل2ديخقه

بسدآليةلماهنفا
لذالطءثإةءل
سبمكلئاثندمعيسى

سرئفثرالهخالقمعن

سلطلةثحلألألمل
كعتيلىمايلرا1و
قاألستثنارلا

اايؤبنبأتعاونهكؤ



رهن

كامه

نهسينيهت
رح

تلمقشطؤس

تلهمايهمصى

صنحهـؤكبيمزةبثمهران
طشواجلةشيهامفهـاف

عمعهلىهامسدمابعد
4ءط5لمت3وأذاو

صاهـ
ضهص



لمم

سطيااانالبرلدإلمنانيهوشمعمولاعقوالمعنىلصاجهةاإلظهرمنئمكاجمذهبضعهفازيعنأ
النعوتاافعشكادمإتاذثناثمابنفاالاروصازالاخنعؤالكاأنهنىملءلياإقيطالهـاكن
ليديزااصاصراطاليتعبقولهمئشدلهاللديمهرالنثصتافانلعاملاالبالنمرفضأطااوكالنا
صذتعدتولمفعكسطولفصلوأأحدلكمماهررشقوالمئلهآلجروكلرعلىالقه

مافىلفىأحلولىافعدامعماوفاواسلاجماوفالءلماالإكل4ءهاافااوافاءألافافها
هسمابيواوابطالسمتنمبموضحلةوإبليحلفاعللبراوظرفيهضىاعلىوبفباو
وبهصلهتعلتىلذىلزائدقوتقدوماليعونعتهامحذوفامضاأمامبتداولووقبرلا

بتدااممليمخدعلفاسمرآلمجتداوهواخلجموالطأويانشلذىرنباوفهـلىااتشارهواسم
ألماجمنىرعمعنايبقىهناوتتيلصفأوقدولمبطلملماعا1ولونعوبراعالعسئقؤيخةوفا

اشوقتلمنمتأقمىفعلواالحميةالهلىآنوابيبقىفاعلاعنابةلفاعلىهؤشحاممل1وعةاسم
عوالرئلنممطوفاوساالمدرادفاافاظلمعناممناصرواؤقدالمنؤوبرءقدم

بعدويهاافهفانونلدشقؤشدبههألهانطوفاو5متعاقصوبكلنىوأمحذوفتهينع
ررسباعندقوللمروتيانترناوهوأجنبىءلفصيبالمابتدامن4لماوكودىباشخألفااليزمكاءة
ششثألودربامأبدهخيسبلطمدرىلوهوصرافئاموخماالمزقوصونابفغأانو

شوباليفاعلىاسثاشورفعأللمحؤقديرااوطألافوآألمحذوفوممعولهبانمنصوبرعممنافعل
لكنطقضوباقمزفمترأهأفيدلفعيالبانمافيمبئفعلقثصدوأبألثزانلبرلمااستبعداق
معطوفلنولنااقدالمزقؤشداىبأللحقشاوأقسللفااعنلضيابةبارخموضعلمشددلنوشاادغ
مهالؤماشنونادبتشدنكاعاويلليممنافناتلوقتبأطقتعدونويثنعلى
افاصكلاعنيخابةاعلىرخعموالمشددقفودنااعبهصراطمزقؤانإلمبهولومبنىوخففثلهيت

تلمزمخفاعلقااألماوفعلءكالمجؤلمزمفاغلقلللاماضيونعلهوقلاطافاء1لفعفا
ملزأئدقوماومحذوفوجوابهئرطلامعنىفنظرتاذاوصذوفاذمحعلفتكومفعولي

ووقوعليهااوباضافتاذامحلفىللخوادابعوداصيرمستترفيفاعلاالممعوالؤالئممنىهمهـارعل9
بماوراهملتاذالقياساانإلفىالألمؤلمزملثيرطوتقديرالنسبقالمحالماضىباذاقليلابعدلممنارعا

كذوفومئعلعباستتىعلأفاعننيابةاعلىرخمومغعنهاوبيفعولىمبنىغنىاوتقيلصت
فأعلرخموضحءاموجمولماصؤكباشومحلفىرطلثائللداوحرهشرطرإلهمزةبهانو

ضقرلوفاولرادهالعنهاوافاعالفىهبهكونهااالبندوغداومبأناطقوولمحلداوهوت
لمسستترلفندبرابتداياابينلرابطاماصلةوهووضرهةخبرناطرخموفعالحماتنىالرزوهذهيفعوله

صربهيمعتولمفعولعلىبةالمنصولهااوالمومولةللبينبطعليقوالىاألفاعلىانزوع5أرادق
االألمصصتغأاربيشورالمفعولوتصدالمنفقهاصاةوممحذتعلفهووفاعلاامنصالي

سهينصيعاطعامبالنعذلواإسصبابماالشافيدناعاليوادامةناطأرادهالذىيعنىظثاناحلا
وهوسلممجشوملطؤبهووفىفحالمورطفحمرالمغجمثاق1مبتدأوافعلهاواالألمينأا

طفلللثرطالجوألمجبالغاكلمردربط1فألوخبرهنالمفاوفعلأالىيعلىمسترفمواحمثرطافعل
ستئرفيهوفاعلهنالالمتعدىافىأجلتامعمناابئتلصهوالنافيقوإشطاعليوابطااذأل

بهوصاثرطوااشرطااسادبرداوواشبردبتدامحذوفيءياألؤالوبلولهمعاوجوبادا
وقألهالمزقوممونسرإإفيأبانوأيهودىاتلفإقالةلمااآلمنباغااولغوالذمحالمبتدنجا
قديروتلتلفيثاقلصادمفعولاموصألشاالوأواقمنلدلاشارةاصممذىجموعيومتعا

وشثرطكرباوإناباشهذمفامموصسالالسبدأىالتافيهنتناليفافأيلطانلصعليبيشوأا
لمعثعقدقالنوالهمزقوفتحالفتحأنالفعولووهوهبنىالئرطلفانهمجزوالباشملىأتخففو

والمبثداخبرالمبتداانحذىيهنمهاجلىآمبتدأوفاحمهاأفففاعلاكنلنبااعلىرنجعموضع

طالاربئ5

ةمسا1افافائمة

فيرعنالخربها
بالتالثمفممئنثمةا

االعرابمنل
احمعوااالقفلمقألبا
ألنهاأمحألخاالاعلى

عدهنبرضروأ
ضدالمهكاعالألما

زاليصصسمدةال
فوببكناالشغنا

وعلانكموشاال
حثكونهاخعرامن

نلمعزاحالةتكلى
دفاالمرنرافيإلصلا

صثكههاخبرامنال

النلهثأنضصيراعئ
البفبرعنهلشانراضي

لةكوشافىفرد

مأنلفسرةلمةلففىا
باالعرامناالمحلأل

سثاءرصهـوهوا
المسءلهشعانةض
اساابولوال

بفتعنالشلول

قيقلاقوأللؤمثجها
المفمصرةلة19ان

عسبسمون

مانكفانشمانة
يمنللهتفسر
لمافهىإمباال

اىالكذالشلالمحلى

تفسرهلمالمبنالن
المامحطفألل

لناوهولىطهفا
نحوتفمؤالمحااللما

اوالنحومنفمرد

مفمصرنهفالدأضربتهز
يرققدوالتعقدرةفي
بشهاضرلشزلدضر

رةلمفداللوالمخل
لنهاحاضرتاكاا

اةنلمعثأنغةاكأنجفة



صااللذؤالهإسل

االعلأرهساتض
عكأثانىااكتفد
رصمننهاجماالود

حروأواألؤلىاوفافى
ئهـفسرمصلطثالذى

قولهنامةخاكلو
اشىلىاناتعالى

ضمهبفدرظخال
ارةأءفممإقهتلهجكل

لالمفدرقالعساالحممنة
لنغديرياصؤبهـا

شثهـثهسلاناخلقنا
ثدكمورهلغغاهحفىخلقها

المغدرةاللغنطعرةهغ

قللغدرةالجأؤلمك
النهارحإمحصرضسي

حملةالقيهذفىمضرالن

لمسذكوزةاأنعنقظه
رعموضعكون
ضرعاهمجىإلنها

ثهعلدحلىأكلكنو
ونهصئبنىالمثسلو
انبزألممهزلد
سفواألجملةءتاله
رةمفهئهطبئسكلى

مفوهىأذاألمجماأل
كالهـااملىمايأص

مبالةلنبر

زحعلإفيمفوفةال
لزكدالخبركصلى

اكلزيدوإلصل
هشألغفغأصصبزاظ
امحسلورةصذالى

شدللماماتضصريكسب
القفيقذلكسلي

لشاعربفوداإبعفمهم
بياثطنؤمشهنبهنكن

وهىوهمتر

عررمثامروعابهرمال
أئهيلوجمكللكل

مغدصرلنهعنهنفض

اس

أمىلىفىلى11وعلدمماجعلىبوللنصعممفعولبابرلىوألفاءقترخبااولهنارطلتابوخبييركجوا
ثانيالهمزقصنافلغختعباجعفوأعامذمننىثطامفمولىجملةوفيالمثهددالجعليمئ
ثربئوأنلحهيزهستفلتينمامناصهلوالدنرالظاهربئايثامرولعدهافالالوأ
بمصاثيهئإولمخثرجمكوبألانهـرواذمتتؤيخهايعوفيرسغبهنمجزوكباشوارطانعلأالميهنو

هبمومعشادولمبهنوحملوبهنخبرةلضرلقمرهالدامبفآألكاؤيخهاويرمشفثممبهنزوم
ثهـداءاكلهواجهـماللمكنأفيونبروالديهطنيعولهوفياشتيرأففباواوواطهرتيلمزؤمنلرطاء
واليصيبسآلممموغكرهلنظمومحامعؤقيالنحهااصاصالنطماأخسعاثهآللةاأنهاالنضمهمأ

ولهاجممأعربرلمجحينجثالرثثلىبهنيتجوالمئععلىلععدضالالنتابأواووالنالفتراحديانفا
يفتصرومجزومزجاولميهئكجمعلومولهاألايلهقرألمحوبمااتعقولهقوكنعتاكاكط

هذخولممميتدأفصلىاالحسنفاالقبلمهااقيلجالجلقدهطألخلىارهلموهفنكفئعاونحمبمكا
قدثلىمأننمعطأولمتفيمحاورففأوفصلىبقدأمتعاكأباوفاءوزسباازوفذاسطاالهخاديا

فاعلهففبهدسولهمفلمصدراداضافقامنهلإممافااوالمتدأمؤسووذكروخنرمفدموبهلى
سنكابيفعولوإمافعبنىلءنجففمثظيملصللفوأومحاةيئقدسفيكراننماوأووضعلعهكل

اذاعكاهـلمدفال2ردكأمطاول مةايمة1صففشوافاعلانائالممثسددةااشونالتحتفتهالهمق
مدثحالوثابمثاوىةفاعلاعنيخأبةاعلىوعمؤصوبهالميععولتوفاككاطعمودؤمحمبنى1آءي

مموبووالىءة4مقالحنعاااأكةىللمبثىيوىهرومعماالقوممايمناروصوحمؤفي لفماألمجمنموبهاثاستارلتغدسودنواكا
هرأإخلىجعل1ليكوثثقمضافسكالمحنونجكثؤخحإلهمزةبهىتئلمحيغركبابحعلىلمغععرل3أ
عزا8دهغرثاجطوعتعلتىبمر8فياخازرالجعررلمفعولمحااعرضعالرمبهدأالروالثنتع
ضبركانىضاهالقأنعواالوأالىجوازايعومسمترنيمافيوفاعلهكتكحاالوكلىنداطاطءتلثفاعك

نمهبأفامضدةمعطونجخلىوإكررهكطأوإسفتحاكلمفعولهانصبحلىعومنعاصمأطمم
فامضاعلىعطوفلراممسرأاوممنارعهنثممصوامفعلفااقفبافمصومتعلمقبهاكلاأمرؤل
لنصاةشالمايافاكسباذكروأذادأمتةوثماجمههلممنادغقالمفاقامضاادثيعوداالمفماتالساءوا
نمذكر11لموباذليمفدمغهاندروايثرأعنلخطاباالمحلفللاقييوالألممنافااال
مفعولهلىامالمفةاضامنليسماورألهاوأذكرافاعلعنطيمافعهادوطتذصراذانرمنذلممث

اذسربألداألسملثصيبازأكووالشقديهىعالفثائتعالىقولهاألتحددمالجهولذفتخفافتفاف
كبعلكلصللعنتحافاكهيومغعولىفربرألاوعلفاحرالىلمجمبالبها9رامالىكؤلقنكيرا

لتقدكرامدخوزرللقرنببئعداضكالرانتشاخبولمصولىكللىتحالهـوافمحثكفووم
محهقآونافمةيالوومحذيرهانجلفتحاعلىمثهابئىسكلفدرلماوىنعانافيالؤألحعلونحلككقولك

لحاامحعتذتفارزوأألولي1باعلىتمعطوبماوهذهنجبعرهامحانونفتحمعهاعممنىهـاا
أتفافالئألدةفينلابئلنأمرمؤكليافعلاجمألوالجحالألييهسرضفعباوإثثتقا

تروأسطلةحرفانكدهؤوعاهعطوفاركااوأوشصوباإوبئثالنالمفعوليمؤءبثاوب
منلىلدوئهلناهعقواأللفابالومجمفنارحشفباوناالضودضمفعوبئأؤالورطلثاخل
أيمههاتتمدجكلوثلىيفاكللضرولقومفعاووحلىسكليراباجوابصالوفصفةكمالنلىلةالون

أصبأوابافتعمقدممفعولطيهووإفالمحاانعتاومفردالفىلهايافألئناألؤلىرفصلتقدووأتوا
الصلصلهوالنهبكنهقأخيانتاوحقهمفردامكلىقدمموامقتأخرامعزعقنااابهومننجغاوا

فةئاموفمعيلىبنكأبوشعلقثدنيوخقدالعلهاتنئهإلنهلحالايبهوزنصبحلىرقولمحضرو
وهوعلىخولبخثفعاجقولهوظكالشاأليراطلنطملئغملمزععثاكالقنليئعرفيلمللمبنى
الثعناومقرثانيةفةالنعتاويىمفةافمحدونلبضرسهولفالهانرلجانىرلجحيهفاضالدقيالهؤحد

الط



مخئوفانحنقيللم
صرظهمجزومابمن

علىفاصنماب

ضهونؤالمذكوروهـ

لمحذوفاالفعللمفمرا
نومنمنواالمسل

شنونفياحذنؤمنه

سلطنفافهرهبرز
أمشلةمنوئص

ظرالنهاققبئا
اققيقعندقىجح

لمفردبالمفردامهرتفليا
الفعلىتضروهو

اتجاقبابيلةاللفسلبا
قورالجزمظلدليل

بعلةالمضردالنانفعل
ليصهئعنتغالثا
ئىتىكاالا
لةألعسطالحا

حصلوانبرلةتف
اللمصنفلتغمتإبمابها

لى1المشنى

ألمحلممانراصةا

حوأباواقصة1لها
لسرألحذصالقى

سفاطأموحرفهقممما
إفاألوللذصلمامفتط

الفعلنبالتهبمكوأفمه
تثلنكثالئساقوا

تعالىدقرلهالمرساس

بهيمواتقر2شالس
اصنصوفولهفا1ؤ

لمطلمحانتعمالى

مىلهبدمدتحكون

أيمان3أملىتعما
ألكمانوافةضينابا

اتفسبمعنىجمالمنسعبهـ
اللهأخذوؤاذف

اأوالذيهطمشماق
الناسلثبيننهبتا
ةكاالىئاقأخلىنل

هاطتصظلا



أجلامحثمعنأنا
خوابواهاقاشاا
قالطكلالاقهيعما
بهالبمايبنصدأ

لدزرماالالانيبهوزأ
اقصلىضونات
يدزخبرعنقومنا

يرجمهاالخةبماالن

العمابامنمحلا

المحلىيقسمماعابو
ورديانينافله

بهألهدالىادماللق
مثرحظلىالقما
قمسدودداتمسهيلا

هلبسامنعهصماعا
جوابعهؤتى

ستهثهدابرااقسما
دالذيهطشالىبقولهله

أتوللصااهضواوكال

ملةصقنهمقئلف
لقمعماجوأبنجؤكم
الذكطصبربرهى
ألصهباقاذثالجا

التقدسأاننحماالثا
كاوعلؤاأمضوألذكط

بالتةافسالصآدإت
فاأقوننبؤئهم

يشجهطديرفلتا
منتنوقولهفالق
والذيهنحاهدوالىيط

شنالنهدلنهسم

قيقةاطآئترأندهـ
صلةنبهوعهو

ىوهالمقدلماقمحم
حمملةوبالثهأقممع

المذخهورةأاسبهـاب
نبؤئنههولنهدينهموهى

اب1لةألجمرد

الشافيشلمأليكمفقط
محالةعدممنلزالذإ

لتيآمحدالجزعدم
هنابهامهتقدزاهـ

مدمعئلةءلمغقفيانيقلى

لم

حمسبثظنأجدعيشوضالوأعنىمفعولرأىأرادواذايعنىشممنالميمالحمزةبفخأعنىوليهإ
لجهافمظحدوألعنىمتعالقهعكيرزعشومعالطفارأمحبايسقاطعلىمعطوفاتزعتو
موتالذثتةلةالذالكونهنبالذوغيرجدلخاهاطفعدباسغاطامخملىمهطوفاوجعلجمالمحرىيا

منالعاطفحاطعدبامعطؤثاخكلىبقعلماللذبمصلةمتعدقكاعثغدونعشدملانهخففىءلى
صلوبانصبهتعالئبهاومفعولمطالقاياولتىاصصلةمحمومغصيرا3أدأومضكواتع

انصبعنيفممرهبفعلنصباكثموضعابهونزأنيحوالماكودمحوالمبتداقالخبررخضحفيء9انمص
دأهبروعمؤلداهرلهزحدعلىدحهتسدماعيعاءلىهذايقدرلهفعلىاواجوداألشتغالهباب

جرزولفولهالشسعهأأمروهـفعلانتجوبئملوخصداببامعالفسكلىنصصاوشعبرامفعوال
كللىفعطوأوااللغايناألحقماعلىبخصإمتاقلتعليقوأبالمحغعولماضيابنياأقكونلويحت

عنلنيابةعدارنجععميضفيإلؤلاالتهالاععولقملياعلىأمعبمحلفيامثىواموصمآشوبرا
يروخصوالتظليهاهفمافهبوةصقمآلمتعاقإمنلمحذوفموئتوعلهمافهسىمانىاعلىفاعلا
امصذعمباثانعولبمأةباوأالمرهبزلتحذكرشعناالالئالغاوالتعاليقا
بلمحهيعودا4مستتؤيفاسثلاصنهاليععولؤالءثماكطدلومااوةضحرشقدممتدأوهبو

وهجتدواالعسلاوطألأفواالالألودىاعرالاحاوهذماخبرهبجملققدأكوالؤلالععوفاوهوا
تقديممهاهاالممنانيسكفهلمحنافلوأاثمالولاموللمةاوافيبكنافاعلافلىالمرصهلعربااكم

اثانعبتلأؤاالليأدمبأنهالمرعادفعوومشسعرافىزاكوالنهاوقدهرابتداكلىانلرالفهعههـل
افالكلالنيابقاعلىلمزمىحراضياثاقاتدألمبلمحاالمبمؤلواالوخبرمخبهاوهولثافىزمانهاأدلو

خبرمغدماكذاهفامنعمقدألزمةلتغديرواالهرهنجوأمحذالؤلاداالمبتادوألعائدأونمالمستتر
تغاءكاالداءلهايبذفىالماإوللثلدألجاالمفعولمحمودغيردأمؤضآمبليدابتثمديعمو
دموضحوزأنبخوواهـكيرالحالينموضحفىالمكودىفالهاسوامنيويهسرممناشاال
كلثوالةصيريتعدىهنىعلأهرمندلابعلومهايهاثدةأرالثاالتتعيرهباالفيافةالنعتأ

ليهشامفمايىالسوأماولمجرورقجلالجارواثاقاولهمفدمةواععافحةهؤمآلؤلامفهوله
لمكودىالهصاكعاظوجماكزكنمتؤيهملفاعلابيفعولؤتائصمبئىعلمكلعنىأزكيقأوبربهنمتعالهاو
رلغضاياضثاثاعلوهاحمكلللتديرواجبعدهآداللباوصؤةصرهأحموشمأدبرأن3يةاسهـلالال

جؤنرمفعوذ9فط1واممىلياوويمابفتحكالوجؤزؤصلىمسوالجاركطمنضىالمط
تضاءالجؤزايرويققدمحنوفلوارفعطرهطلىلقصرللضروبامضدأالاوؤفىحمرهكلطالو
ممنافلشاناالؤومفعولضليرلياموإاحذفعلىأحربنىخلوألؤاءبخدالتأخوالكتادوسطلتا

يسرياقصرالضرورقمضافبافا1وكيرعلىفيمعالمويرشواولمصرفمكطالير
االكوىالمرإدالإلؤلنصيرلةوالألفماالقعبرالصدأاليطااأوالمثانياولهصعدااألأؤالقرله
وقالألمكودىبافقالهمتعلقمهكالفيثمافيلاظلهىاترسالكرركةاليطاوااالصسطألىلثافوبا

همملأصئالسنهشااجمطمقالمهمسااالقاهةالوصواصذزادمحالوبسوووتزمباشعالقيشاطثطا
همافتحبائياالىوموهتكلطشاذااوهالكسرأوهاجمالسااوهضهيمنهلكناوقىددموه
مشافاءئىموجمولماهصولدموههولخاانعليكاتفقايدغيرهتروأنتوهملشالياذاهاأ
ومحبعمقصلهاالنممحمبهاأمركلئللتزملألطالقطاولالااصقاتقدماجمولغعلاعلى4وادليا
نتزبمبامتاقألثوآيئافىامحفاصصاالولوناامحمععواللهتعليئاوبنهاليمعولنسهعاضىا
الىاعنافقيلصفةمنألمهافمننهعااماالىفىلىافةلهاوامنانفئاداضافةمجرورةماولجاممنافقىو

والشاكءبئوصهـةثابوانانافيةامالتقديرةوافاعلأإعادبالمصدرايمهماأنموصوفهاعلى
زأنيدوناكولمجوصنالاعلىبئمعالمممماليموأامضافبندألرعمبتداوباالمماوخملىمعالوفا

اوماعلخيرالمبتدأاكذوالقمممأوالالصلويثمقامهاقامقالممناالمفمافبعدصمذفالمالوفاكلم



ألثقعبلةئعلبمل
قفقمسلخبرالقسهما

ئانإلشنروألزماءله

علىبنىاذفالالمخل
يععالنيدزفقيلمإدا

يسشعوسارلممو
يتوعحفسااالنهلفئ
الجلةهيةةجمألخبر
والقسمالجوابهى

بهراوممقشااومراده

ملميهى

اذألشفلطدثوخخبراأل
الخرياسثنهطاحذا

وابوانقيمماناوجما
لهماكونافىقن
لدقوالممقالؤلف
االفطنبالتةأقس

4تنةههسخاومحبعض
آهمطقوللىسضم
لمحبيكطزدقالغرآ

شسفرهلهذئجاعرفى
ئهدعافانش

ضنخطال

بةباذمنليش
اتهيصط

االالضونخأحأكونا
فانهىألهسدجوابا
لهأكققسعاترلة
ضاأزدقهـاةواوهـ
قهعادزارمحكلو1
كاذكانفقنواله

يمحملىالأغريت
دتهالعاررجوالوافقن

بئالتخؤقةحواونجم
لوفىفامنهدوابا
األعرابءمنلهنحل

قمماالنمعسواب
اىوصختلكو4

اصاتاألنخوننىن3 وهوسثافااهن

اهدتجاطجمنلخاا
لولهحالصدساتهوا



تمصثس
يه

ةءهـ

منطا

كلصلةعدوفدبمهتمالق

غغاإجمألسرصفعاقىبا

عرخث

حت

حهأيموليبنىماضرردظقاإدمواداذاومدرآفلىويمائاهمدفما1خاشواكلىطوفدء
لدكةارماخرخخموفجملىخققاوعففىعقهماومالىجمصحراعللفطاكنآبةلةباعرمستترمؤوف

يبهوفأثووأرىاعيمليممعمنإثاثاواالثافىايضاحلممالمفعإلعملشمطحقوالذقدمبتذأوا
يوغمقواعقركككقغعوكفيغقوممايقوكيداثؤبزمنكدلىنيف9اامرواكلانثلحلحاكبغتغيقرأحققا

فسلىأثعدياوحرفوانضطءأثاماواأفىمااللقأالتغعورلمحبهرزالذىحمماطنتأقئو
هتعاقاتبهونوالثنشرطاطقبوابرافا1فألثنينشعدالمتعقانطعفيمهبالدواورطالث
آدلىأوىقوكيدانلفيفةالؤمنفهبدللفواأميفعلآؤصكمألونىيعيدالىبمنالوالهادئور
نغعلءكأاتعرياكفاأيوقدمقكرققإلافاألائرأىوعمودافىيقثنبيراضغنجغعلرماضماوااليك

يىنقومىزيولىاحدورأتعدعكلموانهـدواكراعوابلجاالطحوعلىآلفياهؤادو
نهياأدأوعساممىاءاستناءبااكذفاثانواإالمزاألثانعيناؤفدلؤصالالنشبالهمزالثنينا
ووثرواالجارجمأمضافقدسةعلىوأرىهماذأسيرمنهيايعوبىوضانالسلضثرفىاالحالمنخمم
صاتقوامنارتقدكلىيأثنىافةكاحرباحعمساكوليهااكلثنى1اؤعبراثبتإكناقو
صمكثحاوتطئانحباكلفيبهبقؤأوأفهوحالىكوأرىممثانحعمعثئكلممقعولنحموناافعووا

سوهويملمفرورةهرهوةلياافمائش1اوندخبراحباصشغذوومحفوفونمتليهاممها

لهثبتصمصبهسعاسبامنانىلمفعوالباامحداطصاصبوأرأعلممنثافمديروالمفعوالإوادااق
ميثاإءالموحدادبتهـثندأننيواجماثرورقباأرىالزحتبابق4القدضبريوصه
هءررخبراوضرمغرمكؤاألوإعالحروراأباصكاطهحلىصعطوفانانجأرثالاخبراهؤض
افاءلىاالوشو

وهمثدووراطبدخرى
ضرثتداسكفوفنممى9

ومىفياعلىابرصثتتجبزش

وإيااثصافتقديرحذفلى
هخااألخء

زبدءوف

اال81ناومدادكأككلىإعدلىعفااعالنمتيرافاعلوسوزيدهنأحالىعثراأتحوثلفا
للصوذلةألطباعلميهـكالهالمفدلحنداهورالذثفامثلديرااقيزوكواسفولقمقولةتوايالالشأوا

معخامرؤوممطنلناضانفةمسقأجلوفاعللفىفتهاانموةدصنراوأتحزاعقوننيراكؤوكأأشو
تواظاهرجلوضيرانعمكاقىأيضاللمقولوااآلهقيهونجعافنوأقثارحينههوراكليهكا

اقرهـاثكأفمحلىينثشااالىرووهرمصابمصالضئروهوموصوىصتراوالإفاعكلانهودكىوقالمحا
لحثعلمقدكويخمدضعايربللميمئكتىاونمقالسدأنجهـنيراويدأتحزقرلكهـىنتقديرصألوا

قيشالعايأدأنمظرشابئأقجمشرطهكننثبراتفديمفالشمؤغمبقدأمؤعلفاواههامضات
مهـرقدأثقوااالمعىءأااييصرظرشوتجرواينسافمعةلمدؤةالىثاخؤماللدبكفلىزمافاليبهوأومما
ىمصرد4الظهـروصشهـئرإفانرةألضروهآلمعزفحعمىكسحفثاوالىكلفالىحموو

ءلثاجوابوالجملةاكاكراجمطكأللصالمجوكويقكاحذنحخبر1كهوووولخرطومئعلقثكنىفيكداعئرجم
طرأففوانراذنصرطاوكلفارمطللؤمافالنونأدغيض11لهابألرونشربىإحمالأوا

اسثزلةبمومسابئاعثمسهأكثرمنلبوأالمىثامحااذفوطاشاواببملةثىاكذخبرالبتنا
ئلطحردويرصتترضفاعليظهـزهوأمحاوالآوذظؤفالفاافعلهدايرراخفعربرانت



لما

لفىارصرالفروداياهـاامافيوإوفارلمقولهبقىلغولكلذوشوارةفعال1كفازهالمها
اءيثافازالممسوالقوذديرمحذوشواادخبرلمبوممولهلقولوالمذوااقولبهاقمقولةوااز

افامحلابقكنياعلىرخنحموصخلهـعدا1بيفعولهبنىصارعهلةيقالهناوتقيلحرفؤد
عندأيعناواواهـاواحوتمثىاولألبتدواالغعلواسعداعليفيمعطوسعدواظااللمنلدالىألداح

يخهخاعطآالضافةقطعهضماعلىدمبنىضعيقاشبندويعداظاحرفعيمبقدأواذواىلهءيو
لىجنعموصغرهخالمبتداوجلةتدأوخرالمعدانهمفعيالعؤمرعاسمإمسذولعهاالمضافمعنى
وؤدترالدظاهرؤصذوإ4وسعدموامحفوفلمدولكايهلسعدالفداعليقافاعلنائبلمنطاط

ممنارغوأاتعاعلولؤعوبعداظاهرممصندلغعلااقوألحالدوالزاشويسعدوالدلىاادمقالس
افعلنعتروهنحفىناءأيععولاالطألقطوابأأصوأجمسلةوهؤكإفاعلولؤقدمولءف
فامحلبالرئلدزوىذاقولطمحذوضمضافاخهرلمتدارفعوضعهلوءجمدةزام1كلو

يةفىاللصافاناورالباروودلمطمابقةاالبعدالحأكأنوانلفهيخالسياأالشاتدالموفتععل
ممنافواوأيافقمثلباظرولمجراالمحذوقولبامتعلقهمامحجواوالمأكودىحمرهكاذألمجه
هقئلقااوأبدقوالشلترأزاصلفلوذدساءذالشواااشاوضرمقوفلىامتدقرمنووفدذ
قدرثألهـولالمماضىومستنؤيخهفمعنآركوفاعدلتلىوليهأممنافمانيثأتأصبتداوؤالءقرأه
ناألشقبالظرفاذاوتلىيرفىااهبيثالراتجداوأرنعةفعلىاةلجقلياقوافةعلىة41ذ

يروضىالطااستتؤنهايعودامافيواسنعلنوجمأآلكثراند3لهصوسببهالرطءناءكا
لتأفيثاتاهؤأوإ4نثىالصنداكانمقدوأذاواامحذوفاذجواولمحذوفالذناضعالقنثىعفوهو
اتفاعلهندلتأنيثمواآلوأتتاكعألئلمافىواثمقولبقىوطرحفيعارهئقولل1أبتع
وتلكممىيتصدواصذفاخمخبرلمىكيقولوعروالمذوفاقولالمقولةللادمفعكللألذىاو

نمآآلتاعودافى4قرووفاعأمنارلتلزمحصروفحواءورألذىاهندبتأكفوال
نعتمتصلولصففققامهاواقامةالموصوتفديرحذفعلىايهامفمافمضروتلزمضولولو
مفمروفارمعماوفمفمأمنمحلفاسماجمصرأدلممموينلشعاالافصهأووالفأ

ةحايهيسالحوهوبهىليهاءصافحرومولمفهممةبةاصا5أذاتومحنوفبهحوتلمواصتفؤنجه
هرظاعلفاأوئلصلفيمفكلفاحلثأاكناتلمزماواتبهقدساإلممحذفتحرحليفرشاواأ

عهـىلتركوإثجعلفالاف1ورحفاولضايهناوقايلحرفابوقدفرجاحمفهـم
اماضى1عافيوفعلق1وولكذوتةونجكوجممنافخمتعلقانحوهوليهاأمفهاالتاع
كلطباخرهامحثة2الىوجلىآقى4إنافإماواقفواعلفاشثوفاءلهمقدمءلىأولمفه
منالحالتحموضعمحومبتدافلحذداتحاغأنحؤوالثلرفيتقديواباضافهتخوأنيهرولمحرالمحذوتا

تبناايفعولصنىففعألوكصلمتعلقباالوليهاأممنافلفوفورذباففألالمتعاقمرفوح
فلقولأمجروراألوبافصلمعكهنهحاللعذهفوالتقدضرألمبذاصبمواغنؤيخهمسفاعلا

لعألاوليهااتممابنزكاونجعلةوويبهابافحأالامافيوأتزونرومانافيةمحنوف
متعالقفصلبألوومتعالقثعبرهقديأقةتدأوبهصفذواطأاجمابنامجرورباضاؤآللفصرالفرورةبا

تقديركللىيضيرأصاحببرورباضانةفهةذىالىيومضماثايروبوخقعاومح
علهوفاوحبوقهوجلقمتعالعرلثفيواامضالمجازاوغقمقامهاامةواالموصوحن

المحازشدىإلمئئفشعرمحفيقحوللألففديأفىتفذنحؤقديرالسشواطمعطوءدضراط
فيهذنوإملجحعينعتلمساسوصامنغالحافمنيومفىجمعأمحسمبتدأوقاذالمكودءإوالغاء
ئةالمعطوشباوأووحذتلدىؤدلعفمظاهرموتجوزفابقاصكلىاالمبتدانمحكلالهكاأولساباهتعلقى
طاحكالموثبمفيوحهـنواؤعدمببأبمجهـوراهباضياؤذموأفقلظاهرلالفالكشن

ديردوأاسلىسأآفيصراللمفينهقولهمعهورركالمقابلحذفؤمؤناهذصامنطالساوالئتهديرسو

نعثأالحلمالكاائدرءفا

اسلةواقدءقدره

لحالابكلىصكاها
ذلدمن

صةطةإواالمىءية
االرخسطءلاامن
لفي1ؤل9ا1بابامن
لمحقهلمةاإلأوبراظ

لتكذيبواالتصديق
نظرعخاقالثامع

لطالبهالمكالىاقائالهـا
يصحوومالزالعامل
بألفكنهااألستغنا

اماهلىاهالطاكالفالىا
إثزصسانلجتلةوماو
ولوصكالفالةبامحدممهوا
االيعاألشلتىا

لناااصلةاجمملةاعغ
صاتلوناحسداتوت

امسهالخاى1لمحضألا
فصفاتلمعزةامن

فانفاتسمحقأ
لمعاوتاومدتوث

اممةانداأىأعنةإث
يرنيصقالثعائهمن
تقهاىاذفا

عدثأوؤليحعاا
كأأىمحفضكيهاك

منيفاهـئةاشافيم

رمنسبهجمةاووج
منالىأمنهماوجه

والمعسارفتكرافا
اىالمافحشملة

حمعاومالىآلكاوا
نفاالمغتفماجوداو

ثةلليصهلمقتضىوالماخا
قنحيرااحض
لشثحنحناالوالمغتفى

ىهوالمفتصلتصثثا
عفحسدمما

رثنكوااتعرئيا
الدمةيإةالمماع



كوهابالماوواللصان
لمفاألقرانثولخملماال

االستنفباليعكرفي
قيالءصضفعوموالماخم
المعنىفحلدوالحاليه

لحالىاقصهامثالى
تعإنيقولهإصفةنها
عهالعلمينائترلحقأ

نقروهأفقروهنجحلة
صلافاالالفعلىمن

موضعفىللهالمفسع
11لكبالنهمفة شحرفكعنةفامبما

أمثلضمتد

ى1ذكمنءصألثة

ممفةطلةاقوع
فىللنكرقاحدفنق

لثاضآليكندالمهملق
علىثطاكأمالكل
االالضكلتابة

بعدأسةاواتأاطلة
حاللمحمنةافارا

سصلةإضاالاكو
ييهفرفثكنوالتعالمحا
هثرتسهرملةبالرع
والغاعلالغعلمن

سصرالمنحألأ
رآلمقأللممشثرمحتنا

بأثلضميررلئا
الفعرفهـقكفيقا

فالهـاهعالممىلفمميا

عرفأهيبلعمثةأ
لةبيلماومثالرثالىا

جهيئللمحتصلى1
امكلالالطسغا

ئحيريهرهلعثال
كفتوقوالصمربرررل

ناقيمعلىاأجلبر
ليميشثتئيلرد

لأظواعلخا

يلرصلئانهةممفة
فدشذنيةنه

2

ذفبهأدالقعصاهاإبحجمحدةالمإاصهالبناوفاالخمناسرطكأموضعحرىصحاو
وئدتماواششواضرهاوصمهـإآلأظمموقرزصبهوزأيلراجهواهناشسثراباأنمبعصولمقددا
نراسوباأفذضعالقابالحتأنبألءبئفىدىيزاءقينعمذاوأفىنوهايوالحذفادلتهؤا
ورخعائعلملىمااالقومربالمحآضثيريرجمعوفاعلةخلاستنراونممكلىهؤفثدفتهافالفنآةاو

تممساتلحنمدىاأخوهماذقملقوالهوكقمدرىصبئانالدالمزفؤشدابفغوانالششوا
ثجيكلطاهرنجبرأكأكهكسورمع4يدائعاكأماءالمسئفؤيثدافتةبيئأوينبتعلئرءلههـوإ

اتافاءليأاإفيدأومبتالصلوافمهدالمجنسإظهوثضاخئماةاكونجحمكلاترباواتمثضسين
حوجىضدمميلوتأفىبهاومنصوتأشوصأليضهـمويرصوممدحرالهمزةبغغأنوباألصل

ألتهـهياالألصواااءمراالألطالافواالالهأصاصاغلةالواألصىلتغدضرالمهتداؤاأنهء
ثلهصزصفاعرفازووالصدلىااعرابحهابئايعهااتاألهآوهومنخمافحقزاوعثلىيخمصلأل
لىلهضاعلىافطكل31دلىاجههباخمهإلتقلملظاهراواآالفقإللالكوورلمقيتىقااللمكالوقد

لاآلصاعوكصافاكلابهئحنلنهاعلىرعموضعفيزالفوبيغعولنىبهاءثمضالرعالمطلغاو
سحبامسودولسطالمجىيقولإألمنأوصؤوضرابقرلى8أمجىوقنطاتقيلفهـدأيمااامف
أصرفعوأضراصىاالممنافلااايغعولومنسهـاافحوضحلاقىوسفاعلالمعول11و
حأروافيابهغنالىسمرفوعمدةالمومابيسثونجاروابوشرطحرفاقأصووإإمفعوآلالمفعولو

صفأومباككومالةكذالشلدالاثنراجوابفعإلومبنىحذووصنرعهئركفوفبععلى
حدثىكضمغيثرقباماوااكلىماكمعطوواعلفاثناكلإغا1وليغعومجنىفثر1ضوع

3ضاراأوأضاشسدرللساضاثمعولابيشسديراؤاايعامثشافيصرموفاعلاإءصالدن
مهلقالناابااوأباالويقباضلمغدوابكنموضحىاموجمولغهرئخمرجماوماصالمحصونه

طسرانهروكايةافااعلىعلمؤانحمراصتترثقميرالمماامهاائداماماواماةأرالىأبامخصرو
صلىلمصثركوروفد8رضثثئثاوبااالبامحممرمحالذلتفديروأضاوشواكذمرومتعالعأفعلىةدلمشداناالا
فحماقوونحثاهـلمصرااالمستغالمحمنفاءلااكهحمكلىائرئترفيعوفاعلهـمعكلممنارعيسعىو
عسعز4ءوفاعماضيغعلإظهرفوشومحلثراحوابوكأيضرمظهـرومحذبغعلعلفاخصدأفرشر
11هوفارسأثكوومأففصلوشاعأدهزطأنضمرالالابئدساهقديروئيلقصثواالمحاموفيه

فحلىلحودثصفوموضرأفاءلكومفعولمقهدهمافيوأرلأدحافاأوفلقيلكذمضاف
لمجولمدخفمقولةالمومفعولوالوفا4نصثمنرالؤرهمروإنرانلمحنفمساكاحكومضافوفامكل

راكؤءباصثزائحلؤهـهروشؤبركوقواصشاعتضديرانجالهـالواليخلقاكناتذوفإ
الالغاعلىاينياءجمكن

معسءبرشموجمامباقاقهتافعلفاسثنعهولوبقبةوعلوفائسلودلنوجمف
ليلخصارةكاتاؤاذوبخضرلمبتدابهسرانإلنهنواآلضذوفءشعالقهأكأئمالةوألة
حمشيصلؤوءباينعاخيروإلفعولمامممئىئلفولؤيلىاثدمقوليلكافابخلتمقولهوبقىحذ

ثلثفيمحالامئسغقرلهالؤمحافىفأكلتءوبدمفعويبصثنفديرااليهإممنافسعاوإنافلبنيلىكلىلغاا
لى4لىيقأنهفانوالمصدرأللمبهونحاائالخظمجهقاتملوخجرنائلفيلفاعلبىاقالنعهزثائلاثثنيالكغو
لمحهمناف14ظاطؤالئلنديرثمافعلواتعافواتولهلهدبخيرمايرادراأاهناواعرادودؤألوليسؤالئلريحنواز

4تتالطقانوالواتهمماومنلفضرائانطألنأالذالؤليادمهقوصاالمعألفآءلمبانكيراسمهومما
ورهـحالالعلىوءوصاحباآمافتععل11مغدثباضيمشومععولفيفأااوانلقهـنيرافيخي
هـلمحمذحتهؤباتحسرولمقدمفوالمفمسلالخفيضةانوقؤكدالأمرمنعلىثمناو

عمالجمهشثليكأيرعجتاتكيربباكىجإعدوأامركلكمدمروأبالمتصلماةمهوإباآلصو



لهاءواولأليوءلعروفالىاعلهواالثكقوكئوعمقبئمضهباآلضمحرلثتاكرىاكمسرا
فمثهاقصاكوبىلمحااكفونحوقاقىمنمالماالمنلحااموصنعرعمضامنوآلخربااقصللمدقعا

ىكومنفقاآلضضالكونكممهار4اللمتلالتفديرواجعلواألجعا9ثانمفعولهنفكاوباجععاال
تضراررىصبرىلمحكاحملا9رجلابألمقولائرثصأوؤاليكلمبقدامحوووتفدلميرلحاكخحم

تدنجاكواافمبالمقولامجوزفبماولمحكيازاليإقثباآصىةلوبالمقوربقنجهوىلين
اذئهنقولىضفقافاىرعكيمعدئياواحكأائقدكرعلىوااسثأثمىغولةثنملكاصم

السمسالعولاوجنعيرمحناهسناثفينعيىينعىؤآلماقعلؤالوخاالوضحالذىملا11ءدهذ
عولىثانىواأهـاالعئرافنعاعترفيواالشنأشاطكاومعئهطضفاال15المرادىجزيمالالؤلىو
لححاجموثمنعثدعانحوالالىلالوأالكضغبيهمفثورالوارجثكلىعباثفحركفولغعلىفيأ
اتممةثطاوعةالمحواامفعوليورةاقعرالفرباتاؤليةفااثلىحافييرمشيتنريخهمؤفيالبسدأهأوا
بألوالؤرايوالهاكحعولهأمروفافعلجصله11وملالجثائااثغعبئموضعكاالووثحه4

لضااألؤلهـفكاطآلاالواإدثاءالذثسانىالحرفالابيشواحعلفسديراوباجسلهالمثعالقنازعه
ىلذاواجعاشهيعسرهوفاعفمععولثونافعلاومشلقوصفهينافنشموصوتأزعةلألمة

لهزراءفماالوصلىشدوالجمعسلةجمحزإفيمالموصولووكاءاتقدهـحذيمكللىاضضاف
لمآءواةيقيالنواأهرموكددللنهاصوثاليهمغدم4إلصئافىالآلمفدضحمالولكاهـ
لىغعمهمنىفليفوفحواكاقرلىاراثكامحفوئحولمجررخبماكرلمكاضواألؤكجيغهركأثتا

موفباأوأأمرلصركيواالأليامئلصلشابهسندئنحاالذغعلشاثابلشواحصلقديرافئ
هورثضربايقفاواكصركلىمرمعطلامأقباهاقثمزةاصكةنجقلشمماضيروأصط
ثلى11ويهثاثدإمضاشاو2رتازاسييللمبثدقالمعنىالكممألميعامناينكلهوهومطلىبلصقرو
لواالثلاةنائباتمعنرمحؤلثنأعيناثألشودودالرنجمهـافاعيمماعولؤتائليمنىمافىقل
وسوغلمحعقالمحالمكوهـوضممحؤوخسعلكالئئرعمغانعتلشالاصكلىؤجمحفىآلعحيعالررأ
فاعللمناطاموضحبهوحوخبرقصرللفرورةباماباوجملةاتنعصيلمحمعرضبهكونهاءدألا

ئحيفمتعلبشكلووشلئانبأثفعمبشواتهلاهـحاكللىمعالوفاحتهملجاء
لفاعرزابةلناكلىيممؤفيدبموأشرطافهلانهعلىبضمدفصولشصمبئىخمفومةالسأجماهـا
يكلدثاضسرمسئرنجسجغويفاللاثبؤالاشراباانجيامحايمدوالكؤومممنىيخهـتتوخ
تغدبرعلىافدصمالئءياحأوقطداكلىهـفعمحثلىاموصولوكاكللخراشاهـ4

كنانابةاعلىفوحممثنضثيرجمالمعهولوفيهمبئىارعمأيرىهناوفدأحمرزرتقاليلوأمحهنا
اأبفاتتقدكلىليرئإثالمفحهـلأمحموضعلفووؤلمألافعلالمحعاوهواءدملفأا

فواشخلبدوامايالذصدالمخيرازخعوضعمولهومقديرصجمساليواياهمناسب
ماملميتفاءشقدشلألااتالامنباحفاثبتكطلذواتثكلاذالثاستنببمسبمبلشكلررالع

خبروعنحررثعفانحالبكربافماوجمدعاعفررقرلغاثباوىأءوموصرأومشكل
لمجرورةاصلئعاتليلهيناوجمفخبرتلىجمدأمبعهناووفسدذتلنموللمابرورةاوماشحاا
وفأليضافولثباختارنمعماءفائدكلىيئياوانقادربفسهإمتعلئاختارنجوأئدمحشفياوامآأا
يعيئادليهىالئادسالرفلفاكباعئألئةاإالونجيهأستقرمنماهثئمثدراأامثسإنعتبهلىةههـ
المجروروخبرهايصدامومصولةضلهامامءثلملاصوقالآيهوأبامحركذاانفادولثمبتارواشآف

2ئانحاشتذكالسبئيااسهقرافاكباعكامعكلبتيوتغديراارمقعلئاخوبعتطتىلمحيرتلىالمجا
مصدراوموآالمثودكطقالهيهظبىفاجمنتعالقالبتداءبهاداسؤبختوإئياهاوشبههذقادوا

مثشةأوأبصا4اوأل
سادأىقلرته

ى1شهحايةعلهوفا
نفدرجلن

المعنزصهمنبزس
فهمىباصههيابأخن

صا2ىواالولى
بالهاأومثال
4نلرجهـرلعتله
لمهافيالحالايصفة

ثعزةبصكااقعةا
تعالىلهلمحمنمماص

ومجيلىالحلخ
لممادخافارالمسماا

منلجنسلى1طارهنابا
بصنهرحماثحعولالص

ايمبنتثائصوثوأ
هثامنيقرب
فقتملسسنىلل

تعالىقكللهاصلىلقعن

ممعتسحفارااكمل
لغاصواعلال

يئجهأووإثخولى
النايةلحااأحدهما
ملفظوقسسعالحار

أءإفرالوجه1لمعرفيا
صار9ا1النهصفة11

صاثصئىصرةلةكا

علشحيهـشامئ
تئاقاأما11

الجارلرأطرزف
اابابإهذاوالمجرءر

مسائدأربحنيس
لداظاهلحداأيمنا

الجارئمقسجملم
سحعلغروردوا

أوأومفنارحمافى
كدممثاقثاولمصمرا

ساقأفيإالمع
ورأسدإمع5معنا

لمحاءوهلوأأوةع

العملىهكللىبالتعا



معباجمورنواكار
ثعاةءمثعللرنعاافي
لافةورالجدواارامل

لجلزفاثدبزعكومردرر
ثمبكلذورءا

كاقالفيعررت

لمحروبربمافنإللمووا
لدوزثفعلامررجنى
فىورارواكابهرممرو

4كيااعلىرعكل
رووكسلىلفاساعن

أىأهايئوشد
بالفعلالتعليق

معنافبثطلتعلجشكا
أكمتلىئعالةت

راثعمائوالكماع

ألؤذافيطهمليهح
وهوبفسعلعلق
خميسبعأنعدت

مئعلقثاقامومثل
لضعلايامحصور

سلهالمغمنيولمجو

عنابهدالنهرع
اجهعاوبئلله1

أبىبرضوللصاأ
رفةيلددرفئا

البيقتعلياص
هكالهسوده

زلرطتعااللشا

العضى

مسمسيوذممتعاقي
وشتعلوهبفعل
ماشعافسزلي

شمعاليوهالالفكامه
كاراعلغتوأكأ

وهولراالفىبروؤا
أبللبيفمسرذهئ
المشهماعلتهثو

محفوفاثهإجممئعاقا

مثدفإأدلملفل
ربطاأللطمابمنسافا

11الئاقيروالثوبمئج

2ء

حرفىسرفءومحرورهمصدرأومنأومنظرمونليشوقابلهـاالوتقدثاعنلةبانلهرعزومؤكيخى
اسمهذىسثدينوفافأةبألوفىمفنمفصدمصارعمنرتونفىؤالتصتدفامكداشهاتفكن

وطثطاافصلانعمعنجهـبهبامخكلىليممبثىوجوفثرأحرائليعومعهافأشتاره
ثدأمحنوفالشرماجوعوالوإهتعلقلهبوجدوثللفاانائبمفعولودلومتعلقلمفظا

يرتقل9أقلسابايفعلالمفهـالهمنلمممدراادايعلهمتترتجبوفاعمفمارطتلمبىتقليلصرف
قدلموكيتقدسلذكرواالمحقدمللجعفهاانصوهـولمجكلبوللمجعاهنععهووقدبربححابخمق

صورأدبوتينمتعالقوبائفاقاولىوهسذاالمفعولبهحوبىوكيمعلفااعنناشاثهأشألهفمايعمق
عوضعأممأبويمؤكللسكسزماالسئناهباوأليانشانثانوفعلفعنارعشوبىوتطعل

الحىاومميتدأسهلقيااوموعمولسبمالمغوررومافيايضعالقوليلغثاإهسسااخوآدالحآلحش
بابأفىالتاقبالمبئدااالهاءالموصوليادإأئدماوامسلةيمتدأوضرواالميتدخبياصعولابناأالأهن
خبرهحهرالثاوحمسلقالرقعمشثباألحظذوعلىوفأوادىليهامفهاظنأبأشحهرومشكى

ماظصرإلدرةولنضراوزالاوهوالالمبتداثاليرءلىمعمولمظيوأركطنقبابهرفىاشوالمفعتقدوا
باجووميشترفيه4وظنارحفعلارىقونافوالإريأفيئهمائدالمبآلمجوزتقديمهـفعلىا
لرامحجونانتالثفثايغقحلىكنلوراجمقولهسهروراالكنصنكأوالئاررولرىثعغدنعاو
لقصدالمماهفادعداالالامختهالبلاضرامعنىكلنمتصستفملظروراذاهمبكلاذ
والصعوعوماالنكغصرلهألمحلعلىوفاوهوماففعلظهرويفسرمالفريقعيكلفوفعلفا

قاعدوحملةمحذكلارلفهاويورقموصدساوماايمهقانإمتعدمحالنائاحممتداو
خبرمبثسدأوألهلنصاأغدقاومتعاوأاللراخإطللؤالأللالواالمجرووقمآصديعملناالنه
لمحلىثالقعقحبركللللكالنعابيوجماعنلمإغخنربروهـاواللررعاادمحغغاثعاوأ
ةالذصولعالنازيمكاسثقرسوىالبيشوألنىمديربال8لمجرورىاتفنهماالبمامشوالرالا

ثعمولىاعنلعلمملالشخا11عققآخلهثآلنصبامبازا
يمممئثمابئولمهعمئافماسم1وثمغلىلفصرهنرففعلإمفثرثاعلوشرطاحءين

عنهولهاألعلتقفسرةصلمفصوالىادعودتترفيهعقسمافيوفاعوبئشنلولشغلمفعنعالأو
ضلأوالدمضثرويعربىاخمهؤنيثوالائثمعلغالهواسنيابىةجمنهوضفاخبشعليعتعبنص

ئالعنسابقملشاخششلهلمكلثاسيبغدممآدليهااضكلرإلممنافسمروالفظصالفيضللىمعطو
مدونجفساليالفعلللميرأنلللفطولمرأورلنصالممسصأوبنملفظبشصبحمالسايئا

يرنمعهبالبريطإلضكلاكأمعظللفظاوههبلشاطىالالبرظكنواالقعلقعرعاكرأنكاضمحقأ
لنصبالظهرفيهخوفهطاهراولدأنهكايرثاخثاالمضمفعذرلفظاألشفاقصبةظهشنب

مثثليثفثرخبرطلنيااحملالذىلريهودىوقالاولبهىورلمهيرمجروثاأنكلكثلمتبوني
منهثهمللولدالعررشسنمسبليامفيلسبزواااألسممالودولفظهفسعثنثيرلأنممولطافيسةلا
اأومحلنسابقاألسمنصبادبألعنشابقمضكلواسثمغلشاهذالتقديرمالصاواشتيملها
11خأهـلىخسرمانصجشنرفبغعلإمغعرلدصابتىفائاثاىصكاتوضيمواإلوثالمبمطيئءماا8ترراو
افراأربهلةالنصبمتعلئبغعلوومفعولعل2فاأسفعلانصبهوغاالطباسافهؤديينوجهـا
أيهيدىقااللموألمجففتقدثلىمفعولطلقتهاواطالالملفألهيماديفعولنعتلعنابا

ولوصثمماوعافثكثهتدلشآالمنعثكامخافطوأمواأكاورفيلضمخحاالمنأرزجماللىويخكغ
بععلابقانصجمفلمفايبهمديراوطألللاعالفعولصقمياواالاللمدأظهتراوجلةلمحذوفعنعث

شرءبنناأاويمبتدآوبخبرإوللنمابحتملدنيقدأظهـراغعلقىةوأ1أومضراحهفهدأفيدرأ
اوبرةامليإموصوإماذوفيجهتالومهفاعلىلسيابئابائاهـفيلحعلىلثصرطافعسلتلوألمو

للفبانثانحواضفقاالعلىلؤلاماعلىةممجنيتصتيوبهلةأعولاغهالنصجثلىانحكلنجهـةءوصع
متعالتى



ء

لنمجحتمواينفداشواعلىمعطهوجبهامحذولهسزهخبرلمبتدارأبفنوبهتصقص
وانأمغلةلدلألمافملهمحذولثصرطساشوثهاوجوكاوذلكلفعلباشابأبختصسابقاالسعجاالإن

متعالقاأباالشدنافمقويرهاوالقمهمعرمععوآلتألوهحماووفأعلفعلأتلآللسابقدضرطخرت
ةاصاوافقوالموصوفاابينفصلاهذاشإالعافتهاعدوزأومامسلةبختصوصلةصب

يفسرهىمحذبفعلمفعولوالرفعبطثصرطللجهبالةرالفا1لرخفاأوالصفهملةاعمولآلمحصول
بالتزمهلظرفيةاوجملىمنالداوفاعيومفعوفوامرئللتز11اللمجواذاكلدالىابخلثزما

كذاتداى41رفيتجداطفايتزبمألشيأمجتهبابئاوانتجاالالبهـايمثلبيتمديراولهابحوأبلتزاةوسهـ
ءالىبنجبئاتههنانختهرطأتهىهآظرلمتصمناذاماقبلكوعاليهلدلمحذفبفعلمتعلق
ةماولفعلالمحايعيلىكيرمسترفيهاعلهمافيفعلتألتألوتفصرهمحذوفبفعلعلفالفعلاو

بؤمحرفطفىلنولبيثألى2بعدهاالاوصفتهابتألئفعويةاعلىبنمضعمومسؤألفمه
منصوبصلىممنازعفعليردماضياولرعلمفاتقلبوصؤمنفىصلملنصخالطبعفىاستقبا

موصوتحاردإمملىيردوانهافاعلعلىرخمحكللىموصوالماولثانةاعلىاالولمحومجزومةا
بالبنامكلىقبلعبعفياوفيلمكودىماظلفاعلاعائدقطلىصلهرقعاوأقلكمأقبلهوعذو

لمحذوثنصياالحمىمولمجرورقباالألماموالوماجمتعالقألماويربعلفاحالهنموإلمولفما
رةلمجروالبنامالضرلمقعاباوحدلوجدوحملةتاقالضافةالفطعمكنلضماعلىمبنىظربعدو
يرداالسلنهـثهألمشغوالمعلاذأتألاانعثمغولاأللممالبيضكذايلتزثرخؤقديراذوفساذاعوو

قبلوأعللمأانائبنصبوفىلفعولىماضيصنىثلواختربعدهيوجدالذلفعلمعموالالذمحقبله
سدقبسلمعطلىبعداولامضاتلبونقعلحلىذييعواممناففهلوالختيرملق
درمفهافطعبتداوهومألمتودقالايألؤهيهاودرجرياضافةحموبعدهاونجقماةللةبهرقراما

اظهرالناإلواواألؤليعولأالىضافاسيرالمانبهونبهووأوللممحوللفعلالثانحوألمفعوالالىا
لمععدرمحلىوفاعيااالخبراليكوهنحموصنحأكلثونظئمئااضتجعلىولمحيطلتىلناظما

ليهامضاعاطفولمبيشرادطكلدهةبعدوضلالنايووهلحمالحديوبعدثنها
أعلىوىعذلعاطشفيتعلقلنعثاموضحظاهرإنهواهـأدعاطفصصعاقدقااللىكإلفصلةر

لوفيمعمقدسعلىاووباالمعطتقدسحذسكلىيهامضافألفولعاطمتعاقمعمهلط
لمحاثصرطادلتألوصفممفرطكسققرجاوانهتعاةنظرفاؤالولقعلكأشقروعكاطهو

شبهراعلقانالهعنبهولفعلتلباءابغمخبراومفعوفعألوتالفاعلالمعالوترباصن
لمحاعلهنوخانالفيعةيهدباامرمبمثاعطفنوأبطلرفا1ماعطغنفاضيوابدهانااجعلحملى

ئمجتدادوالىفهأباغالفنفاعلالمننيفاالإبفهالعنيراولثصرطتجمابمامستؤيثوالج
الذىوفهـيبألكلهلمحلىالمصدراالنبرجعالقاظاهرآنهواابالرخمتعلققااللماكودىغر

نمبمحس7والفاعكاطغتومامو1اوفيخبررجصوبئالذصلةليثوبهلقاهراضنات
ماواترفيامربمعنىئلدحهرافعللافألفهإصلقاونجابات1هالةوبافعلالمفعوليةصك

رضاللىعتثمدجمالوصقماللبناءبلفبايخالملةولإلعفعوليةاعلىبعومحلىموصوال
رالمصدافيافةلجنانافيليمششداولوىاالذوفىعأئجالذئصفادلجمالذىغ

فةاأويافماوأيهمعنافمابرولغصلبمرفيأمتعلىعقلصوقامقصفتادجموابدحمذمفعرلىا
ىجمجملةكطبجممتعالكووأبكرفثلىلمفعولحعطوالمدرعكلىاطألقامفماشعنجمعثى

دداأدبهمثاأوسفرىكوعكمنانحاوبمامالهشغوألبكرمالبيؤماديراوخرفصل
سؤلطهفعوصمفافلذالثموفلانلىثلعكلىاؤللناساعطباال1بسؤوؤاتمتعاأأمرونل
رفيلمواألفرفاأانبهمؤوقءبفعلبانألممفافنآآبهنصتلوصماوثلصاصذادأ

لالونداينكلنواللتقاءالبساواولبازيممنمةبرأمإليهوشحفئابمممبهزاثصرطانلوإيلطنج

ئئلمنعلفاخب

اوالميفوهوالفعل
صتعلءمناهفىاثائى

لبيافلمبيفياوانتثصرا
عسوذهوالفير
الراحالىدهـعائ

ومشلىاميشتبلها
لمطلقألصبمفعبا

نالغليظالجزلي
اليابهسالحطب

وتشحزشفضىال

لشتعلىمارافيقمعذاا
شبهزمأنادتىسربعاو

ريثالمجواافهشهبياف
لنارالرأسفباششا

ايئ11ساطافىئ

فيهافآشارهط
فىومنةكاوث

تتعالئازلألبعةرأرا
لوفي1هاحدالئ

دهلىالعاماالىنبمأ
نحوفيلفاسلىا
صودشاللث

دعتلدفىحسنأ
نموآالصلىكفهرالجهو
وأحسنالدثالله
اباشافزلديدباوخز

حسضياعللول

صتفعلاسيخامممثا

ئائالاباثديمأالأأف
لمجتدالثهلكقوفااالى
ممبلثدرصكفىف

المنفىاسخوشخثزالم
فمماللهاايسخصوأ
اتبفانياأوماهلىكى

منكاتعملون
افاسلىمحاةأراا

نااماوال4داننس

وليالمبيثيروفئهن
خلقىلمكللىك

المخدفهفامقرحنا



منماجماإثحلمنهال
قضامنكيرموهلىلةا

متفيدمنلنهيرالله
كأأداماانحاكأعثاال

إصفةالاألئات
صارتااؤءلىوتدش
منوانياتاللة

مخوالعاالالتزادكأ

رفينلعاعلىحلطئد

مالمواعثامسلى
نيثهثأجملىالزاتاةط

اطبهـألاصثىتعالقأ
عنىئدالوالزالمعنوا
ثيامدشعولهممىله

أصكألمكالكسانؤتحبال
سسثاؤوكدوثة

أبئاابرتثلىاكا همابسعال
تجارة1لعلي
لمبئحأ1يجزبهامئ
لتصفبراأدثقيلإو

ولىالهافئألهولهس

واصكنغدلألثدارز

المولغتانفياتان

إفغيرمانألاالمهـاإ
قهـاتاقلححسمممصروا

وافااأثضسلقاكأ

قىينسافرقت
لمذعنثحصلماث

ليرتلظصر
3إكدووإصدوعل

وميرهااالخيرةاالم
حقملفطشواشتران

قفدرزبلثمسليحر
هوكعب9اشاعرهسم

لغنوىابافي
بببهقككالالموداع

طداا

ذاكشدبهيسف
سلممص

رفعوىخأففاتتاورع
لمحهضأصوبةا

منلطالمعهـارأفىلي

أثيقهـ

غ

يإظاظنغقلطعوضعلىحجاالوعظنعطضوهرثهالظاصثاللكودضقلحف
مدمفارعاوشرطائلايهوبئاضرورةعمذوفسهناشرطاوحماباضرهاقوماءاسثهاوحصلناق
محموصحأحماقهعاصالوشاقشابعوكلقةزرتضاملمبتداووعلمقةؤلئيهءلتنها
ثمفأياغهولايمضاتألساثققوةيضهاقىنجفساولمبتالخ

ولزومهلغعلتعكثاثي
سهحالمزةاغانوعلىالنعقلدالاعلمعدىاليهـوااممنلىا1شداوثالمةلرفعبا

فحربااعلألهقولهاثثرعلىدرمؤوعممتأولتأشوأشومنصوبهااأهتمموصلمصدرمحو
رخنحويوبشبهئمتعلقوليهنهيرابافمارتهرومصدريموأمضافغيرأوللفرورقعفعيلتمهل

أمفعوثهبانصبوقمتهقهعدوأحروفافعدنمنبأفاأيممثافاعجمسيمملومحخوفامبنكل
يلثموجوأكبثابلمبممجسزالشرفيزرلكفبؤوأصنحففىالموثرطإحمرخيثت1بوفمغمعهدا

ثاينجدهفهاتمحفابلبتدوصنجولامتفاعلعنلشرطعمنارعااإكونمحذوفمالفرورة
نحوقوددوفلكلتقدسادلمحذوفااقوللةقعولوالحوهفوفاعلفلكنتلبرالتاتدشومحذ
ماضورئلءجغليهااتامؤنووممبتدغرأثعلكطوأاليرمقدخوالزمملتهأأكلثتأيمخبألبرتتد
حهومجيعبمثهـحلةاثيىهـبابمايالصاواثءفصانحالىأفعاومجتمكلالغاأنائوملزوكالمحضعولىءة
ضبرمقدعانىمتصدبرمونجككنهممحذاالمخبرهبتدارابهكنهليراسقمعهافلطا
اصلهبجنىافالظلشفعللاىسكذاأاثتهكليهعلجواواشزحذطىشالمبتدامؤضقاالقعاكأو

األولوذقثصأاكيفاساكمتىمثلنائهاعأكآليهرهوااأصلهألولىكاطعأناألماكنبايعونافعال
قهأوالممنااهـترىثميأنارافمثةلفاااألألللثانيةمثاادثمالمحماقبصكقه
لموعيولمحثهاالىرعستترنجهودضثوفاعلهمموشابهشالمحاافاهىهنعلفاالهـمللياءلى
إومآلهأمحوإلنفداهامافعنسدهـوردالممنالىفاطمومجوزأنامموقايهاقامضولهاقعشاو

يهاالعامعاواوالمفعولصيفاسثلالفعلاهننظافةاقتضىقابهوىالمامملىهعالوفىاهوص
ىائئثلىطهالأوطاوعظافةعلىؤاالنلراكاعبعرضماأرنسااالممتيرفيهلمحعفعلفا
يفاصكانحعارقاكيلكلخرنحومكدفعلى51كدمحبانمدهـمتعلتىاللحوطاوعهلكىلعد1و

فحرفألفاهتالامحفنحكللمشدالىرصلقواللمجرولموهوضهالمحنموالقولثالجاقفصودقماوضع
سدعدومثعالقالمعوخوأبكرفحفىكليثومفألزماأممروملرألفالبهموعذوفاعل
ويخحىفاثصرطاعدانإللهالفعولمكللعافمبنىلإفىهذزروشرلمثىيألوانامصاف
4مفمشعاالجوألفلثلربط1فالنصصبرلكيرنحبميحهربهيترنجخملكاعلثحينهاكوناللزعايعق

ففحصعمهاللذفلااعمنامحلضعوليطلتىفقالودثربىاحمابلجلةكانجيرهالنو
التئامهوعدمالمسئلةالمنقوبكتماوارفاللنصينلىااحائلكلليانثرلصاصللعنحذقهمن
متعالدةالمشىنوناثمزقوابغخنمأنوهوجهامنممابولمدلداكودسقهصثالمالعدهم

ؤتوفاحاكصعضارحبماهـدقواشتداأننجمكلىلنوبخفمكشكونجازاجمغغوأقبيكرفي
لحلبمىدوالمحدسبغابالدكندفمهوايغليامضافلدىبطرلمحوااصئدقمعبافولاأل

مامثةهلىويمجتامحذأبئرفعخبيلصلقوامحذوفميكحارةشفياكببتعيروأليطامضاف
شوعالمهيأالنمموبلداأداذاودىممنارعاايدمقدوقوهلهامنرمموقمدصشمن1وفاعيو

3فإشحنوالهقذيرلمحفوفاللقلعالنصبعبنفمععمسثوفابعالهالهفيشوعلسافحهنص
الصهوفياشمنأخنشوتمالبرفىحفطردبتكهمعرووثابلنمإلفاملحفضاكيئلةحالجرا
لحمعنىليكوإممنالفاكلثخبرعوفتىأمجتكاولالعيدأيعاورزكئأعلاالثلمااتابمثجبمتكغ

نجرومعاعهمحسةفولمارهتبهممرإلميموأمنداعفوفبهخالميمغكنينزءانإلمونمنموبب
مومفعمالملميمامنويندالفيعئعخدانوقامؤسدباأفهللبيحن11ىكدلكف



هـ

7زالفايهاادهوامنعسلالمعولوالفادافعلانءصمزالألولثىاولهمانهفىبنص
لمعنىعالفاسبؤشواألعلحديرايثوافمضااكلن1وسىألثانمفعولنعسعوهالمستقؤ

سبمباوالوفاوللاأللزموجمناثجزارممنبسناتولىمنكةمالصنهاكاالثكنو
إاالصلوااافذادأهأولهوقىألمشالوصصاكاعرفاسجلةولزمجمتعلقيما

نسكلليمهكاانومفعوالثانيالهابصرلهنتانكايرىمرفكلحمنحالحماولهاؤهتقاياشكط
أدالبهسبراةاللوادقىكايعودممستتؤيخلفااؤالءثليععولمبنهاسىاوتقاليلأصفدو

هثصانمحيزوأصازمرمنأوئلأجزوليهامضانفهلةوألبئمفعوبمقدتموحذف
محذوتلشرطساوجوبمومجزيضرمضرى5دهنيرضارممفارادلبهصردضرحرشبز1و

سيقوليهمفماشاهوصوالمماخبرلمبتذامحذوفموكلفضارعاوطلثيالكونفرورة
مععهلهباعواوافاصلامقامقائمشترفيهإلؤلمنهمااجمودمحواالهقاينبهدلولديممنىمافل

متعدوأحدوجواباسيقلظاهرأنوالفعلاتترفيلمههالضيايعهامائداعاوأصومعولهسمئحموثاقا
ثصرفدتاشلمفضلعذفوابؤبيتؤلقديرايتكالقالوعولأي6جمناباأوحمروؤالنجلهولء
وحمزلناصبهااوإلفعولمبقممنارعلومحذتأوأوحصرباععاسيقالمنامحذتذاط
همتنرةبعلهوفاثرطالىجملىفيتاجألالموصوإلونمقرفاكلوهوالهمذنانبفلكلانهعلى
عولواالالهبنىالثرطدلاعدونحثرعاانإفقواداةعابملىولىةبادةاكالءصا
عامليكذشاووتقدوامحذيشرفىجابوجوأنااالىروب4سضنرنجيهفاسكلىثبؤالطألافىفهع

زمامااييمهاوآصففهناقصفولكاهـاافيزعنألاهناواتقيلحرفونيشملفصنلىآانصبالذى تماخبرهااالىإصا
أمتعلقسممحاوونمكلكلقتمنعابعدمومالفسزمذوفعلبثلفاماملمألنولنرحمىتان

محذتكلليهافخمنياؤمفعولمملرقوثهاههاافروؤدملةمتعاقنههرالظماادلماكودالباقتمنياقا
الياونعثأعامالننالحالهموضعهرانهظاالمأوئحواقالهباقتينماءمتعالقودفهملىاالل

الاطموضعفينهماوضدخبقوأحدولياالمضافونيقمعنىفةالظاعن4قطاضماعلىوهومبثى
أصتدلعملاالجنييقؤبألرفحدالنهانعثاموعغوشيألأنملمجةودسولما3وأحدقالماامن

لعأمليناصالكوماممالفىمألنعاخافتفىميشاواؤقدلغقتؤكباالذلكلثهراصمابلجموخردا
يقديركسرممبتدأعلىباالعتفاايااكلفاتثاقمنهماصالكونهحداالعملفايمحمايدلةك

لبعبماويهممنافالهل1وبأومتعاقحندوأثافىايرالعاللتغهيخبرمثالى1ممناقم
ثاذاوختاراحملاغيرهمختماروالمفعمحسامافيولخئارو4لهااهلفهابامرمجر
اثدلتىابئوعاثيرهطهرجلاواشالبهاوومممنافرهأءوكيرهمنالتلهصمنميسكصا

وامحلليعزوشيثأفتلمهملالثالوالدهزأمرمنكلواحلشداالهـواصذقوبهافى
بكذبهولااالليضييه4ضابربامحللتثطجموالمماوتعديرمضاععلعاليشباييرفي
زم1جماشائمنلهمااالوصولالطاننيهالواصلتماعولالاالاللفاحافعلمنشازعاهنتوبها

لئزما11هوجملهعيفعوشكذقيحارلتزالولمغعوليقباانصبثلىمحكللطاموعمولماأمرولف
ررومتعلقالغاعسلامظالقاشملتزهااضيرإلمستتراجمدالجهاماواصلىطاللموأاللفالليناكلفهول

لثزماالذىماطاتزمتنازمماموالذىنهيرالمعموالللالمهأماهلالهيشوأعلصاقكالؤألوتفدضأ
فىيئطعساالتقدجماممدفكلىاثباتأللفاحذتومنقاطدثهرالظاهردآلبصمطاامرسمناعن

بعضهـالوبخرألحاالبعفيالصجىقنماحلىالرمنالاعالجماكلعلىالكارمطاقاونجاوموب
انجاكايعلأووفاعلومجسناشرللغولكفوفهمارةلقسةاعشومثيرذلثفهولي

الشوإالضياراجمباالئبصراراانىلىالمئالاوفناالتبالآلمعطؤككلىنجوهفماوفاسكلنعل
بوهذاسلفاأمموأثثبداوفاصلكلإالعتحباماففعلبنىوقض3فيداالوةاالفي

االغساأبهةار
فهألصلىشاتنمحهاعاال

دمسهاوتاط

لععكاتعملأنسمدا
وهثالجربهصأنلط

لنعليقادآةقبلنماوا
ستاطألنهاتجترلةفها

عدصلالدافاؤابر
الحرفيوداالمة

ممساالينعلتهلفلثاأ
عهةمتناأاللوالبثمئ

ذرمتصضاذاوامها
اوأومخاطبيكلمك
منهمتولبجاكا

ووالهوواللىلرالى
اصولزلدبن

ىوألموطنلموال
تط

آلضاولةابم

لملعاماقوالك
أحرربم

حمقلاخما51دثان

بمدر

ماقاسلدقى5ووال

همراالد
الىيهشذهبسلجو

ممهلكلوالنحذأن
ارواصالحارة

طآكأتنعاأال
أنلجعارقافيلىتعل
المحالمرنوحمابعدها

وذالإلبئسداع
لمألانالىأالخغش

حارقوأنرلثئمحذ

وعربعقيأشييمنما
بئسدااملىلا

فثيزواستعلمراولكنهم
فيافيهصنماا

اوإليقالالكثرأنال
فمطووألهواناووالأ

العثمؤكأءالباقع
ثتمعاذيبتكاالل



أوعؤمئنفلث
فالرابحكيالرفي

دزالفشييهـوقوك

دالخكعروفزعها
بنسعمدوهوإالعط
ذسأاأوهصده

أىراشهانجكصفوا
لقمثبمماالتتهلقشا
بانءتجرينلثمئ

ضانابألمنعلئ
ثدلالتللسنقرنجا

شنعلألالنعيسه
ومقكاتبامناس
بنفسهمههدفهوأثبهـ
نلدورفالبا

االنبخبعفوقىمحث
ىالمصن4نظروبين

نثفامداللةابهنلمغا
رستقوافءلىال

عحأخحمفقالوالحق
إتةولمرقاابالجروث

لرقكوهالخشعرفهـع
االستقرارعلىتدل

البنابعذؤهوفى
ثانيةلمسئقااعياشا
فياخرألاهللمساها

ارألجبياشححعم
المعزةوالمحروربعد

اضهاعسنلترهوأ
ةزلةمنهااألغالولىإ

يمأكللبرن
الذالمجوورالجاروا
أوالمعرنةبعسدأكح

لممعالنكرةدكلصسس
حموكيرأألتصحض

بردةانصلةأ
بالعروطةلمثرو

ىفيولمهقلدمة

عتفىالمحيونبلر
افىادألثدماقوقولك
ىأنهألعيخمسن

بصدلفعغبثال
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وفلمحذدالقوالنصموصنحهنافلىامحسنانبئلعانحواإلولواالفثارفداعاالاختيارالكوذعلي
والكأألطألشاكاوعبداأفاهأاثانىتقدووفلطكقوالشيفدصامحلىبرتقبتدالقولومقوا

لبناءباطألتداةوهونحلىوهنعوتهينحامفاؤل1كوىمعإمتهلقجهاومجزوفناهيتو
لصاضاترفعباوهثوضعلقشروأتجثةتعالذلمصرلوقموط3الفألؤالالتنالمفعول

رخدغيرضمرموهللاأؤلقدغاهلخجثألتلإلبقديرالمضثوتفعولبلبحاباأوهالجمافاو
ناوعالنالفىبلوهال1بععايراىاالواولليرللهاأهلكريقالالنبوااهلألععلألن

رنم1بالىنمومغدمعومحذفهوحلابهادعطقلأنمنالثبعااعنلمحلىانقلصللكاانعطف
مضاتخبرخمرهاوغيرمتتؤيهاوطهاولثصرطنربئايهنوثرطصانإاهرودلاراىقية
فرطصانومفعونهالقبهالمتوالهطءتؤنههستعلهفسقوظلفشاؤكدبالةرأزرلواحمنهيعا
نهامنمهوجكليانالبروايكرامنلهالمخليكثؤمهلهوحمهامستنرفيهاووالثصرطافعلياثقو
مبرالروأظاءلثراىرهومذفلفرطققدأضرورةذومرطهينلثاهابويريهنض
ااضرورهمحذوفوجوأبهلثرطلمرلبهنويثرطاحرفيقلعالساكنالهمزقالىاسكةبنغلأنو

مااجمودمحواققالهموفنماأورابخمتهايرلرهأوخخبهاؤايمجمنكيراالمرقبلو

لسمفعولةبهسرلمغيرااوشتؤنعلهوفامعنارعقعليطابقأوفةضابالفىودامجرموصولأما مضارعفعلظن1وفلقوليتحذفمحذونحوهومظفعلمباأومنصووفامحذثبرمبتدكو
فكليرابؤتحهأقؤكاشحقهافيلظنانحامفعولأخاوأؤلومفعيليوفاعلفىلظنافىولمفعوليناجع

لثلقمفنجاجمطخواليونجطفىبهرفئأؤئامغعوليلدازالشلكفيتعذراالفثآرايهنه
كفوهطأخويهالمفسرهلماياوهوشسبرجمنثامفعوللىامحثاحالظناقيفوبقىاظمفعوشوقفقدا
ماالبقألمضرهتىاخواديهفومفسرموهوأخوأفالعضاأيخهآلمحبلهطايئااخرمفربفاتاخآيمة

لعوظنأيضاطلوبمئالقابحظنانحوهاوخاوآالظعارادالهاءئدللنموهثاالخبرضا
اهذنخملمماتنازعابابلمسئااهنيهنستيفامحصمولهاويماةاقبليهلىآظناضامعطؤككلىيظنافى

لمقالمطلمععول11 غعبملجلةامغططصقمللهتفرأاذاللعطا

لمعوشبهامحذوفحهااعافةجرباضاكللئىاليهموءماخبرموم1أودمبلمصدراعا

مومنعإلحالممومنمتعلقافاولهـاعهالثنياابثقتعديدأعىإحذدبصامتعلمابماييكآلةألميرإلحرالمسحاول
ذوفثفيهأمتطتىلميممرأبهلعنمنومحذفاخبرلمبتلىلميماإبهونمنكاليهـوايعمنافلقعلاو

المفهومونئاكامنالصعليولىلىماخعنموىاشقرلذدثاسلىاسماصددلبيشاقدسامنعث
فعمافيمبنىلنصبوفلىثلىمعطكلفانفووأوفعل1بنصبوهتعالقثلةمامىامن

كلهالهالخثبرالمضافوأمشماأكؤلهمثلهعئاصدروكذلشااالىاترنعهيعوفاعلونائبا
نقآتجلةوفوواقعلاالىالشارقكائدةباصألقامتعلأطذكنومانهخبرصجهةلالاو
الؤكيدعتيرلوصصاافعيوأصصللرأالصاكونبرلتدواادخبراثبموضعختكلفىا6عولبيبنابا

ثتؤيهاظهروفاعاكسأباخافاهمنارعينيموفنغايمبيزالمفعولتعلىمنصرالنلشاطبىاقالأودفكال
ربيعةلغةعلىأللفؤشكلليسهبذنمااودؤجمكاووكمذالىسبائعطثمنسوأوعددلمصدروأالمحايعود

فمحذشداخبروهووبقوللمحذنىلثاهقوللذعلفانلهرتوشوولكذلحارةيم1كسريئ
كاؤدانيةوععنافالفوحننجيرلشدأمفدكلمطالقءسلعددوأيلذالممطلىمفعولنسيرو

ماأوسوةلمفيعنهوغضاولوبصواهـمحذالابةارودنهئرالضألمثودىمنامالل
بهلةلدلومتعاقىعدههمرصثرفلكلفوفموكلىجاروهىبينوبيفلكليةاعلىرخكلولموماسم

ادابخاملاافمعلهفيعليهاقوفىلعدةلعدصؤصاا1بهالىاالجمهفوويملىألقكلبتالمبلمنميرأللالهاااقاإصلهوماداشوبمكا



2

لغولقمقرلظدئمماوللرقيهمستةعلهوفاالمحنارحاهرهالجيماغعزثيهـاذاالاالهرمجدفى
لهأمضاتررد1واصمرثننائطلقمفعيلهسذوشودابرلمبفروهولمحذوفا

عكلزليضمملمايعطلئكغرعضعامحعنهايااللناالنلىألوعلاهروفاملوثنرح
تغللفكلرللناليهاإكالداممقالوااموصفعفيلتوكمدؤفيهبهانحذلمجدوالموقيالمفعونممميحلي

نظرفههإهنمصلمجكقاالداومسثترفجأهروفاعلهلمشددةفألأبهصرإطافوحدولظرفيااليلفعلاهن
ثمنكحفأوفهفطلوكحمعبيمنصكر8ووئحثؤكاهراعالخوكظوحدمهعلق

انقفمفقلدذلةأهرمؤكدبانونلةأوافرداعيمآحائدلاألمفماوولمنهيهوانتنازعاسبيلعلىالمعفهـالثن
لنهبمابثلنهطاهومؤإمكنانجموننيتنازعاورآلشثرطددعلماوشصولاوءفهألةالمإففى
لعهتراووحئئأفريىئحيرههغيرعكاقغرلتوكمدوكمحالدكطرالشغوحكمرامدو

تمديدبفىليلياهمعناصاجماالمؤسدومدمأنسهقاضاباأمفمافوهتهاناف
يرلففهوتقرهـمضاقدحملىثغسبر8سوأإوخجىالمخرازرخوقالضغنكدكامؤجملهالموجمي

تتدملممسرألسعالشاالمقدرالصكذفمامتعلئيلالدوعمنازرحذلمؤكدعااليدعودليهالممنافا
ومؤئدآلمغعولانةعلىردسم1حمتسولمعادافىىلتعلهقنماودليالمفاديةمعم
ماعءوألحفحتمتحدليلثبئككحنضكالهالممومحاوالمصكثاتؤكرمممغلجشوحفعلكاز

أهمناتأثاوشانولفعملمقرودهـئمالمصهدرااعلفالنذإلباتممتعلقىوممتدأيفبر
أمظهالمسهترنجيوقابرلهاصالمئالجعألولصففيفاماأفامةجفشالموصيئتقدنهثتهـلىا

بهاثغظكاخثرألمثشطدكهثرلمممعركأنححغواقرسلموانجآلضمحسلالؤتعلقكامتظق
الذاواسكلألفاطالمناعوضيمكالىالموفلوقالعذلخبرلمبئدااعومنعنهدالو

الاللثعوفهـخبممكاندالدنثألوجمرنعععيموهودععفكدلنددوجمفغثائلنلكسكو
ثثطثرناموذكأسندثلاماكذوهوللثقدوعلىعلفواضهـهيههدلؤنجالعنقلشهلفواالأللذما

الفيأالبثداهمملىرخسلطاشموعوليمابصرعقططالشدانطلبوايالدالفكاندل
اللصلةحموئفههييلمحفونجوالئوللوجموفطعكوقىدالظشاطبىموضعبحرخالفلكلمءندال

معولطلقضالتفصإلونعتثهلظاقرااهااللحالوعأماككلذواموضعمايهودقاالمادلماو
نجبرمنىلثازراالميتداقمنمماالخعوليناهميمذفكاوجلةثانامممشدعاءلهوآلسيهكفو

وحملهجمقغكتعلغحجثامفواللكعررألقلمحاظالثبلسررااالنكلهحالؤلئدخبراقيؤعم
للصسدركالئدتملىعناونجاعلاطالثايهاقالاالضافقيهيثمجرموفيعطالالللعرقيواىءمكنا

عاملالتصهملكامامناجمدوامانلىوألمصيرالنكعسقينأىمتكلؤفدوا15العاملالعليالمدكو
وأبئسوجنمطعوممئثعلمؤخمهـرهاأخبرمفدكذاثصلرالمؤكوثرزراعمثرضف

حلفاييمالمنثبناوكليثطاومأإلبتدنعتوردوحلةيفساممناحصرورصالوثحغ
فالسقنداوجماكايااممنانعففدودتعاعبايىالءليهـوالثممنفعلىوثسقؤيهورورا

ائيركنثصدراواستنالالئعكلسأفعلئنايفكللورداانالخعكيهتداوماعألفاثثالننىدايا
وهونظيؤتىلهاهـمافيسرمعنىأفوبثلىؤدياكنهنعلالئبىمستاندي

أءقاحغالجلدثؤكأءكلئوسعاحالهالعئنحه
ابتديراشأملوضفدمةحغىعسدديهطأألدفدلمنتقاستنداللمبمكلظاهآبواماذصرارادكان

خبؤقدمومنهاحذفثكألمالفساباجوذشدعننكفألخنمأللىنأاؤوسمصرورداريهررهوم
وكجهاكمكاءالكواهـفعثلىاموصوةاوباوجولعلىلمحنونخكدلكمهكراضثثرعاكلدو

يتعدىسثهذعامفعإئاناللاأامؤصولطأمفعولولكلوعلنهعلدومحفو
ألوكيرهومدنايمثونهطالهادالعاثواامندقماهؤكددكونجهؤكماوحملةلئعكضهوألثنون

ومجورباعلىممدثوأخبلهيعكنوشوآفسالثمناواخيرخكئهيتدأافاتجدنفسهمعكونجمل

ناصبئصترهوطاش
4موهواو
عنةدصينعسالىقوله

عدإنضرجثارون
قفىبنقسقؤئحر

ألحاالفعمفيتنتهز
كلاسثزآىإ
شاثى9يهنحااسيقه

صسيرتفهزلنتعطلي
ألىيألالثهرأآلعا

إبعسدمحريتموقع
وهىهكفهسمعزصة

ثحضجئزتلضثكاثا
ى1ماوهومختمل

لطقالعيداافمةالوم

جماثغعثهمآئرئحفى
الىفريجيفلو

نكسوىكلررائ

لهشريانعهذا
ألنلثوذكصانهأأ
الالثرللمماالزعرا

ههـةفبأالهعبئ
لنكرةميطأفهوفريب
المهالىةكرائئزئئ
صسوفيمالثافى

مئفهرقويبحيط
نىكاقيهبوأثعر
وأكرورفهالجاومن

صفةأنكوالئالن
الءكأكوبخمالثاوا

نطجغممممصرال
مطعلاووبماود
كمعنألغمسانلبهحوأ

المسثلةاننينضم
محاثلللممنكهغأ

خعتعلتىجارلحألا
لمحنوفلمحيروراأرالاط

اثهكماافاضنخهفي
لمجرلدوابارامتهألعأ
اوئأثوكأكلعم
أوحاباأوللممك

اساألأبرمنعهأأ



لجاراأتعلعلذصطال
ففلمجرلوا

فطأتقدسهموحوال
ةةافئألمرولاالق
حراالفرأداللحالال

اسثقرتفديرهأو
لعملىنحاصلىالنحا

ضدهلهولألفعال
لةاصالىنغامحال

األلهبقلثاألمشار
فجتعئحهاواقعقضد
تفاقاآستقرأققدوا

بهووالهوالتإلأ19اا
ئفيهالىهرفوعه

رلحاالمهفأفثا3
كلىتحاالئوافأقولكر4

قوولعدونرحنمنه
لنلبروبئالؤينته

مئاكولثا

هنولهسلةلم11
عقأألثهااللا
ميرورروابالحاث

ةالراضعلموأاههذ
ثلمسمفشبالظرنحا
عرلستقراراالقاف

كأكاحنغمبعكد

اللظربئاغثطل
ءقنفصبكاكاالخوآلا

محنبعةأالىاالمسهل
أيصزربعالألمسا

والمجرورصاصابار

ذهصشوقحح
فةهدعةألراضاللوا

أوحاأوخثاصلةاو

نؤخعأ4ؤوأأحبضكو4أ
لىمحاألععالملا

لطمررتسأتزلك

ارأبيمنلثلدالىير
سحدهاشاابموبهافى
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لىآاصسصىعلعماقدمافدافالصلماوهيرقمدهصدايرمحالحاريرالممهـهااالحالمنضعفىء
ارزثاهـأنتنم1خركؤخبربنىواوأجمترنعارزواةءمخولمطؤكروآعرفابتديعلمحزوو

خيروبمرورهانحصرضحكافادلىكافرباجروخذلغيلتمصموصنعلرهنجنحفا11مؤنهروللمتد
يملشاانعشطقاقاصرفاومكلقفعوحغاوبئينضأأثائكفوللثأوالتضدسواكؤابضداا

صقاوأنجثنشاأوللثاحسدامثاإلنمادفنفرألااعلىمافباهدلتالةوحقاصرفاصالحان
هـخبرمصدموكداك15رجرهاخالطوالتزجصلمالديثئهمىجميأشدماصرفصرفاوابئا

لىضالعونلالفمعمبعلمجواافمف4لتشاوكالمهـنوخهاعونحؤصلحممظساهؤعنى
ووبصصأمؤمبتدوقولكلذوفكللمحخهرمقدالمعارةدكا1وياندفمأحيوبئظأ

كاهررعفتلهومعهـصسوترركالمبهنبالقاكاإبمهثقوأوعاكانحصوتكبالمدلمجأللضروهـخأل
محطنكصوتهأردتحاامددلتفيصرفايدكامكدوااهرىلجااللاثاللعنكافهلخاسثاشماحكلبئاط

صحخالطمااللغافىلمدمفباءأبوطبىمشافاألىهـانجوولدهؤعاأزدكأصرتاواقيييهودنامعكا
اصاىاطفلافالحااموناكأاىليهقماالضافئؤابروركضلهكولهاإمكناألتذوللنو
لىألخلبكالفكلناطضاحنمنذكرماقدثمسنهمالتحمألفاناألخرىشاحداهمامئلسلفقانكاءوا

لةهحأىلهتثكضبمثفاءثبراكفوللأككبلحؤمملعيأنكلناظماحتىعئممنفاتلؤغهردوارر
صاهذولييهضمنلةصثاغذاتقولثتدصؤلجماأكفبهنحافاللفظفناالختدفلنىلخكمنلةالىفيلمجق

عرالأنبهواكسئلةعكرثهفذاتعصلىصيقولتلىجميقولمحأوولةةمئاهذهوضع
تهألمكودتجاقالزثملىااوهذطبوهرواناللعلاهوشنقللمقصورجمألفيكااامدكهاجماولهمررط

لهولالمفجهـهنصباالمئاللبااستعمللناظثما
خةللضولمجثباكممللوجمهغللكرجعهانعلماوالهالضثيرجماالعوقابليلىهلسمهولمفعوالمافالال

ىإيهوهـالهفاثفعوهتعلقالهعضددوعالماآمفعواللمحضولوممنىارعممنفملنمعب
ثمبرءلمحهزمراكغىابكوشرحمرفيلئئصوروبلغلكللاليبقكناكلعرقوكركلمو
عيادلفمسوهقولهلفولطرعوبقحارةل1وؤفيأبالممفعولالاآوجوازامحفوابهوج
لمالتيأنبنشنلشطبىلشااقاللللهملةلدابهسردنمفعوللهشضراوببهصادمؤنأ

4ىلمهـىضعثكحأزلئالقلئفيألتزوعرقأهـثاجعلطعلسلياتحاذالدكفيالفمئرالىىأصرهونوالئال
أصودشهشمقاالوالليهعفالداللهلمفهوليمنعاخحمذثامثالااشارةأذفيونمجهلواصثطهتلما

ازيشىأافاتضديأومتاشثحلرثنعفهعيقولوخضكانهيديهتفانلهآهرامنويموبئ
لمهويمامقىليوملمومعامبهعنىدوامتعامماممضدأوواهـكرالهشأعطاوصازمن
منصوبالطءلمحيدخهىيهطىقاالهتادرفاعالاودلمةدإخبروبعيعملشعلقفيههاويمملأيمل

اوووخمهاعلههـفازعاخهمقديرمكافاعلايئوكفمنززأقبوثاءكووقشوفاعررارأمحا
طعامعلىيزهنامقدمآيااتةوفىاجوازهفيلجهومذهئبماالمتصرقعاميزعلي3ااألجدتقديم

اجمزركعلاثلىولمموقواالثوثلىلروحؤفصلثلىلخديزاثكلىىوهقمفكهملىكانحاال
لواعدرالثاأومناالنكللفاالحايمنزعبثعوضعلمفهالمبثداواندروفيوجملةهانحيلىماعال

لمحفعولونائبهبنىققدودماةمحذوفسيايفسرهبغعللفلثلانمنةنيابالأمرفوشروشروت
فاجعبماقتوطلباوايهونهروهؤكدألثمرمابماتجواهافابررازشطيضكليرشتترنجهيهلفامثلا
لغسضابعفوفىبابهررمتعلقآلللىباوالجملىالمضعولالىيحودلباصفاماللهامكالحررممصعولطبا

محه5دألشعمالهالالثثدالكفيقضرثشارفاجررمبالالملىيكلالمكأفقللهاإشاكثثسعامجلجهابالحرنجس
المحالجربالحوفكهاصتفؤبهايعودناقهمىامافكلليسلكللومومحوالمهافيغكاهت

لىوفأمرلسنمدصخكطموبئتنعوبهلةلهعولىللفللىبيعكودى4وقاطاابئسالفعلهايثكولمكا
يرالصشاطبىااوفاسماقمعفالصبمعافاجمىرهقولهمنإلصرألمفهوماكيريفهرىكنطاالتنعاا



فحذشمظلىليمفماهاالثصروطأوخبقيتمعواهـهـترالطاعائدعنعولعس
بقنحدهامتعالقبرورواسإلروامحذفقولصارهفاجم1ممزهدوشريرطالشمامغلتقدوا
ؤيخهسألخبرهىبفقهاالرضىعنىونلنجممهـقنعجلةكوبتدا9اعلىؤخكللاشارآسمذاو
لمبتداورمموأهاكدمملىالمجوزلىانلبرثراالتنذالصايبيزمثلاعدأظناوساعلهعاعدلهلمفعولاصديم6

فددالماخبعدممثعروطلىكنهىعاملىكلىلهالمعصرلزفديمشعاالمجياخفىاإحلثماأولمحهقولبعفى
ممعمولهتمرممعفهبئمثصرفهلعاملاالنوولثافاتثرمجثئهحولموحزمحلىاعهثرحلىمافىامىز
اكهدذشلىقاأزذتاقنماجبووأهناموحوكاتريلماخالشاطبىاعنلهكأرئطاللفاخمخذخكلنحأألا
لرهظيتأاضرواسكليظاهرالقفهوإكبالجوازمطنقامحوأربلالمثالهذافيياقاناهتفبأرأحسداوآخة
دمعواتهامحشوواقانصيميبهابهالهسدرصوالمظخرابةأنمافيودللأ
يصبهيخخبعماعلءميبهاوثطفالمجرباوالألمايصبهامغعولكاثدالىطاكينقيوافاعلعةعياجهؤ
لكلمة51ارادنيكلىوبالتأالفظاارادةاللتذكيرعلىيهلاضيرايبهوزعواهـتاطآلروألفوقؤبمال

يمصافلى1وخبرهوبمفىدأوبنبهموأألضالواامنلمحردتقديراواجمردمحذواؤمتمالق
رعءثئهشطكلاقعدونانيةالقولكلذوفاقومععولهرلضثواوفاحكلئلنمسدواوأها

المصدركلالكودىبخألفاباقعدلبالجننمتعااصومفعولألجلىانلوىإءيئالجوبها
افمفاالعدوعلهفاأزحىالقأنيولتاماضيواخلاتؤاناكوحمهـنجطاوضعيفلدألمحلىا
أقعداصامشاعىالافقولفاداولنهثقديروهوالمحذانشسدوايشمقوقلفعولضواهأقعدلدوخملةلعها

بعددامزمرااعلىلوتتابعتووؤاعجشاؤفىعاااأقعناللبمظاهىيقرلطاومعنيىقاتا
يازهرهواعاوهرإورطتارواذاالثئجمجاهاجمنلقصروهىبمإوشعنهابعمناآللهحاءيالرلتلوزهر

اظزىميطوألىوالمفعولجمانتهسىبعضهابععكناعوأتضشسأبعدشئتتابعتولهاتث
قثتسكلىمعطموفكانويصشكطوودوممناتتتخبرمثلىأؤقثمبتدأوهـتأظ11يا
أنهلولفاالبمكاناافنائأاالالؤلمنهمائيخاايفعولمتعدالمبنىماضليإفناصو

ثرالشالشهـثفااصداعائدعلىفعلاضيرمفردهسئترفاعلاؤالئبطلملق3افالكوشا
عالتقديرلثاقآللمغعاأخمهاموفعنصبكلىقشواؤمكشوقتبملةوااضليرادفرأألوأيلعطف
عارةكا1ممفاولخصمعةاالصفاتنحذفكاحثماطرادمحذوفؤمنمنالمتعاقباطرادشؤممنا

ألميمبضمأزمنايهشوكثأمرمنكافاابفعفي1البهخوندمتاقوهناظرشمقولكذو
وقولومةوالمحذوفالقولنصبباعوأبهومتعلقامممولضابابهثأمتعكوأجبلزمنجمبلجع

لبوذإكدمحكاهسباصنهنكانأواضموفتعمماتبإشالظرتهؤقديرعذخبرلمحتدارفعموضع
يمهعاققعباواولظرادالفميريرجعومفعولواوفاعلرال4فانصبهأزضاكقودامماميكشضا

مقدمخدكاهـاظءوقعوابامتعلقفيهلكعفقواومعموليوصفتهلموصواتثدسحذصعزبا
قوكايشاطبىألملهنصالمنفادمنلناصصااعودانيهاصثرفهواسههانامافىقعلكانعايهأو
هـلمظهابفسيمصاءكنهأومفرأكانفالمظهواكانهأوكألضربنثذهببابمنلاللمعلىنصموضع
محذوفرطثاصلؤانقارباومافيلنونأدنحيشا4وإنجالألونمغرثمراحيتألاأهـالعنىعدا

وهوولباعروالهاولبفىالكونهلغاهبااقؤشولنالثرطلغجياجافالؤهأبهلةوملمهلدأللقادتد
معنىطىرفالؤهتولهطهرالفيهاثمؤكدةصالطىامثااقالمقسدراوأظرنامباالىحسحضيرير

صسثاناااظصاكاافياالمهثىالدالكلىظرشباالفظلبيشفانصباديراؤاانتنأدره
مبهداعلىلئقدبرجمازابشباالسذاعنالظهاربالذكىاوسرعنمقدرانوههظهـرافااعباالي
كلىنابكلاشارقإسمذاكولمعتدالباكاللموحدقنبرباأقاللؤمتبذونصليهاممنافوآوقت

مصولمضلرحأفعللهإيغهونافجةومأؤثافنعثنجيهكأحلىشارقحكذاألماتونبلهفعولانه
دةمفاستثناحمرفياألومئاتقديركللىبيفاعلكاث111وفعلافهوكمنافيرلفصبال

رجمناالللالأ

بالجارفاعألرهكدان

وهووالمجرورأ
عنطعسالتهالدار

تتهرأوستغرا
صعهو1امحذوفاوهذ

اقالحذاعنلراجوا
صنجاكاقثالمن
أنلكقلئوجمتهما
لتغديماعدملاال

جعهواولتاخيروا
أىزفدانثائا

وهؤخاابتدها
ورلحارولبراتقدر
خبرارلدااوهو
منصلةماواهقد

عسفةوانلبرالمبتدا
بينهمالوالرأدطبعلطر
اكذأبوكمنطا

وانلبرصلمحاول

ئوتقوللحالاثط

انيفىصداالقع
أمافتفهـامالالس

صلىورأحدالدا

أحدفىحدفالشاراالدا

اللهقالحهانا

التضلطافيذبهط

عانىالثلطقالشدنى

اممثابنو
عنانالفراوى

دصأشانيمناالصثر
ورالحارواصدسدب

ألفايخونانمحب
ايؤسوناآوأحاز

أىرفعهمتاالخفشوا
فاعلى1لرلمجرالجارال

ضساثثاصيرهنهنح
نحمعطألضاامحتةا

دفسزدأفىالدار
بهوزأنبهوقضلطم
أقوبجوزفاعأل
امفممقببتاوبئ



رورخمؤوأار

نوأوحبألمصر
ئشهادباخفعثرريرأالء

مزناهمازجيستنهيمه
رواجصروآلحار

لمفهننلهلدألنهاءن

معناأومابفعذ
الفيهصفهومنكند

منوماألهمنسالى

لألغشهطدمنقآامشا

قبسدجمفيتوالحا
يرمخاضكصالمحضة

فياكظثابتنحلؤ
أبفعلتعدفهمنلهلدفأل
اوظرفكأباتيمازعا

موفاألولمكانجعا

8هشهـاأكامساوجا
كمنرففعشيعوبئ

مجاواهنعلقزمان

إخكوأوفىائطل
فأرضااحو8ارفطا

منعلقنمظرفي
واغانصتباطرحوه

ألبهامهـافلرفيةالعلى
كونهامشثرةحيهن

فعلبمعثههوكهـوولفاأ
جملدكونرافالزما
كأتثا4عقوالج
آأماالسألدنحو

نظرفااناللمب
الفاءامتعلقأشدا

رووصءى

ممىتقو
هـعمه

لرمرلناهةلمح

كعوفاصنكوفي

ممررصى

المضرقادوقتثطهجيضويراخكأ
بفعلءوبنهأووتصصذابنهخبرنحو

لينصبج
مارر

هاإعائكابواعولمحصالتهـثبهناكثيثبانمعهوجمللهاقثوعاهوععولمحاءكلىاعكافيمعملرفاثثرلمجماواثقاد

خبركرىوكذولفعلوثعشاصإضوخلقإفعلأمنوكلأفاامبثنلناأثرمحصمايفييراتما
عرورهاعلىمشمديرمضلونللذوفقكلىعاكمعارىمرروذلككرلمجولققديركفونجسوااكعتد
هعشعدأطوشةرىدرمثعتقامنئهحالكلحقيقىكرافعلامنغلذواراتيقدوامكأدته
يخونخمعيكالثثواالىفمىلنالمصدراافةعناامنيمرقعصلمشاشماممذايايهـواهقنلكوئو
نهاعليمصدرمؤوعلتأوهاضاهاوهاأوأيغإأصفمدرهـفىاووفعذألشارةالمهمشاو

معهاصسفىوونعشعدذىااوماهوصوظزهتعلقلميقحوفاميثلالعنظرفاوخبرشرط
الذىملثعظرفاقمجهمغيسالمغاثصيكولممذابئرثبيشهـاعارخبججملىإوخعاقاشال
بيغعولمهنىعمضالنعمليريوتجدااعلىلرخفلعلىأسجمولموماثهفىأصسلهمعةاجغ
الغاكلىمقأمكيرهستزكاثماالولمحعثهمتيهنةالألكتعدكورافعدرباتبمياوانيأتبهونحغلل

ثدظرفاعاصافممامعطثألوئيرأافاانانبمنالدوظرفاوايتعدىفافىاوعلثيانىأالمنعولهاظزو
ثربرصالمسخزنجهطمهاضاكائرواحلقماوغيرظظرفايرىوجلالهفمظظرفاهولاألت
1الرفياامفماشآلهتمهرفونبرذووحذفشحفتدالممبفذالنجولمبصذوئعلتى
كانأدتاتهـافاءالنتداباضراربئاالاواهومالذكطاساالا4كيرالئفذاكتصرنحوبممتعاةء

بهلمصأشرطجواتاضلضبرةكاتدفاثالأوظرفيأوحارءمجروردغاللوصاتمنلاحمدؤص
رعالرنهـسكودىلخألفاورابههالةبلآلواثعاهنايصرطسثوابهامهواموولفىاضراباسموصول11
ميربزسلملؤمكرفماكاكتاضهقاثقدرةشاحذفمالمعقلبزماعلرهةعلبلعقمناألمهـثلىهاعد

محريعشلصبرمحامنحرباومناالىقالضرورهاكلليعلمافياهحاتيلئواالنجاالم
بئاسشإلبالميشااستئمزماجمعنخممهكومبلنماكقمككنموعفحوالرصموضعفيؤكدامهـيما

بئتعأمسملمراففالالهاللماظرنجاوكيرطرفينبماكاكماناواألهثالربعنلذىوالبيؤفدسا
4رباضافقزعبهرلتصدفراكموافممنىنرممدرأو4كيرألمحاقتعلعرفاكأ
لظرفةوجماأللنرمللزمتممفعظفئمافيوولوالىنمأبهسلمبتداوصبهوبزاخبراالذىولمهااحبم
حدكلتمأنهفاهـبههلوهكلعةأوكثكأظزةأولزلح8ىكقرففع4كؤككععطهضكدالى4بفربههاالزعوا

اشايلوإيسكذأظزيةايلزكثهبههنكورنهقؤلملماهدهلمنطظونجيقاعلىطوشمعالئرهاكطوأليبهوزانهذ
ونهذاواقاسكلمأابثعبههـاوبهوقإمتلتىكمإماومملتصهذاكلىثبههـاواوأوظريخيةهوالركا

مالصرااضيرذالىصحراكمماولهاشاطبىوظاالىنتماأوبثمبههـاوفاتستعملظراىاظروئمها
أوشههـاظيوفائستملءارانظكيواقعاايمماوبهونوفيانبهوخمتعالقابلزموىنغاهنه
أاؤوجاؤكلفادومبينرسومتعالقكانعنومضاوفعلضوتقذاوحربئكارتي

لمنبهىالمبتداأبهئروحلةاليافأللزمان11ورفييعقتىظرمبتدأوأ ألثععولمحمعها
ممنافياو1ويااعكلىمقدرةصيهةعؤنرحفاعلئجاناثالىييمهولومبنىدمضاولأكالينصبا

كأثاحكوإأئكةثاكفعوالواعتعاكثعثالمحومنحاوالمغولمحمغعولهوصضاانكأاضعكعنا
لمبلخاامفويااأصربألسنكعراإسيرىووتذسكوممثاشاقوليوخبربمعدامحفوفيوس
تىعثئمهـغديرواوكراخولىنجاككلثجكيآكوالخاطبماكاالمحعئممسرعهعكوهعيال4لفرامكانا

دبهرياموصواليهثىيخبرمقالععلحبهلبالمععوطلحاقيطاالنغهسإلطصأواثةههصرهـمهيرىمخوتإليا
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ياسماألحئوعلىبهعؤومتعاتحبالنصبلفوالاوبمانجكلىمععواوباوفوعطكففق
أوشبههنغعلاالمفعولهعصنسبىالذىياملباصسحأملاهذاتوادواونلةة

يعضافامستفافماودأليهومعثافاممنافمابنصبومتغاقبىوآإلحتئولياعلىألماعيباوا
نصبوالعافبلثملياللديلمعنافمااففماوكدمعطكجماصهكلطهوأولليعالفرو

نعتلفعلىمحلىاعنىهفووايانافمكوقأنمهيوعالقدفعلوشمفعولهمامحةفهل
هعنمرجمعلمعهعيلالعرابعفؤصبلبهاؤقدءصطهانعرباونلفابعنىو
إبهوجلثرطلنفيؤهفرطصانمبتدأوأكالءالهطفتهاستفهامأفاستفهامخبعدمايه

محوزأنوساخيرالمتحخا1وبكنمتعلمتىنعفالغيرمافيوايهوشالثصرطرللضروعذوت
وحواقخنرألمبتداياثرطواهـطجوآلمجايشالجلةورةونضالفااشقاطمحذونحكللىخبرالمبتداأحئبهين
عنيالملةاذالندىلدوأوضبردمتصنارةواأنضعبالناجمنامطواتقدبرةا

تقديرتقدسممنأفمينهماوابضعفسدلىجمرورأسقانليامفماضكوبافصبعندمتعلق
يئونجوضفيتثرطوحمرانستدأومعباكنحتارلنسقاعطفنعبكندكنعفوا
كللىمعطواوأعتغداوأخبرالمبتماالماكودأقالمجبوكزفاعلأاهط1ودلموملمجزشرطائل

هضهلزمو15أوحبصبصنىبرألوخجبهبهوهوطنبحكلىاعتقدبهبوأواقعيروحأزعط
لهافىولضروزةاأالمنهممنوعلواأللطلبخبرااماهوءشوقوعولشرطالممنارعخاالجواتحن
اككلىاالنوعطفهذامممنلتدابحوأبمخبراولثرطواسطيقجوأبماجعلهاألكثرووسغ
حثقدامفعوللهاراضأوتععانلبيانبينلتسهيلامحمثرحماالطوحاعفومشفاجمطلضاراازهلخممارأا
طاباسبنمجفوممقدروقيللثرطجؤابنهاهرالاجوابومبئصزيوأامضافألعأو

ألساالثذلخالىكما

التأنيضيثاخمافيوانعلثمة1شبذوهواوهمطداالاعلىرئعوفمعاسموصواعاما
كأشسةأوالشاتهاأدالكلخالستثنالحالألاوأسندمأدمحعذمسلىتاوالةبرواةسهاعلفاالاو
مكطوتسهبامتعالقمولهمامتاالذمحعدالمماغيرفانهاثتبعىئاالااوإلصلوجا

تقديروالخبرالمبتداومتعلقمكدوفرفحتحعوضعينتصبوبهلةتمامكنالضخبعمقوليهممناشا
ثنتباسهشوشماثرطيئعنصوبةيبهوزأالمكولدوقالئماهاينتممعبابهاالخاثهاسؤمالذىال

بانتخبمتعلقبعدوااممونباكلليعثاووقمبهزوماوكىتقدويصحمالشرطولنتصججوا
لفتض1وئئعلىمعطوفمامثلةاسمتلاكنفىوعططصأووألممناشاأنقو

تإعامافةبافجرمحلفىكىموصوالمانضبوباكلفانائياانهعلىهرفوحتجالح11ألغعولىمامقء
ممؤلهناعمعالوفينعهباواومحةومتعلقهمالةصتعهلابهلىنىوالمفعوسبياعهليا

نقالعاأيضاولجةبهامحذوفلمنعوتقبانمبوالمفعوليبكلىفممحمحلاحمىموصوليمالطلبواسنى

يرمبتدأماللدالمخبرمقدافيهشامدبرمضعلىحبوقعاقتميمثنمحذوفهأيفمااتماومصلة
أوضلبعدنفىنهالمسنثنىباتلالذمحالمسثثااهاعبوادبرتالوااللدالنصعوضعوقعوجمل
نصبمبتماوأاللرعوغيرهملنىنوقبدألاؤةفهالممتثنىعنعنالذساادثنىبوازفى

بررفعيوضيأقىقدجمألمحوبهلهمتعلقافهفئويهابافمافقصبمجرورسالهـولمفماها
بهواعراسابقرعصهبعنؤالوبنصبنهيروجزمابقبممملنسهوكيزابعفوبأكردىعخيرظاال

يؤصبكليوقديأقيقوحبرهصبالبنداالذمحسؤغوهثبهمتعاقلننطومحادامبقاوجصاةهذاعكلى
كيرلنفىاسابقىلتقديرقدبأواالمغعولمالمنىروهؤليهصبمصاشايأشزجملفاناطا
ختر1ومفعيمفدرباخنرنمسهلقواصلىلدخيلهطكلىصنماسندامواستدرالماكنأواممموبمغ
بللسالقاأللهمشقماالفقواولوعبربأذاكذوتجوورطائالتردنروطثحمهـانأسوثل
لتكليذلنجنابايفدغوصفممثرطإنشوردكانشاقنهدكاخرمهولهانعهبطالنفيلمناطبىكالال

ناالافعليا
ألهآللاجحالثنلفا

محتهلألمثالتموعهـو

اومسمه1لهصا
لحقلهدغرالمحمنهوالها

الثهربنئأهنهمآ
الكصانافيقبالمظثة
فوقلشكؤتاود

فغوقغعهعن

اوصفهةصتملثثاا
نهإلولولألامااآاهةالط

لمعرشبالبعخداوخ
وقريبالجثسمة

راءثتانايةيهرةمن
لظرفامعنامبهات

راعبتوانلهمسفة
صاالهنهجعلتهلفظه

نوقعاناسفالاوأما
الموععوبدالناصه

ألموصوفطالكثعييا

مالقأيههيصفهن
نثانيتوضفةلظرتا
حهلتهبهاكغفيتا

نحؤالتصاالمى
لطءوةلموصؤا

لىكبالخإدراوقو

ةقرأمنغاسفل
بنوافحناسبعةا

وابعامروابنثهبر
وعامعموحزهمحيرو

نجصبساقأيهال
ظوتسغلفاسفلأ
لىكمطاعنخبرص
عمفةمثالؤوىو
حواتالسائعول
دهعفالرفيومنال

صهـثارونلسسخمك

لميمابفنمبادته
وكلندعمولأصمء
شةفالزصبها



علىمامادلمااللنده
ددءاءفالنهمحتد

جلراهواايذيرع
يبوزتصدسهمساو

ثزمىعلظرشوااأى
هؤخىاأدمبهاب

طديلةوامامقدوخبرا

هنهيإطلدوالرااسعبرز
حدالثمكندهلهاا

فابعددنقثعاذاحاط
صوأعندكففهاماوا

لدززلدوماعشمك

أنوجألداؤفمآتى
كممندكؤمجر

المعذهبانبدز
اذااالمتقالمان

عدءمأظرتخمدا

هرفوحصدهووع
االلبحرييخاابفف
ساوصوخغشا

األبتسدنيمسثدرف
برمقدمشلظربئوا

يوفييناذهب
زنهزععثهاجواوا

ألفهسمفماعالعةاعلى
ماداآلعثيهثمترطرن
أثااباباإ
مماتيرمهق
االااعتاخشرقاك

الكالجمثرالمعرت

هـبمابالميقبعرهاودو
أومهـاغروناجفا
نئلوجمنصرثتماالل
الؤاعنيةاوهحطموة

الجضةأبوابمثدد
3لفالمالاأىلمطدأصأ

همزا

وامعه

كدءهـ

هـسءتددتحعيص

ااافمننيهامفماالأ

صوامسماماليىرقباوولمج



8

أفعلىبزحمذوثامسصنمتعلقبهسرأولسىسدثخباالمنسبهاركوخنييرمعرباباالعىالمجالذ
قاطاوفاوالمدهـلاإغأءسلفصروإالسنرابضمأيمموألجعألمغمإكليهثانمفعول

األءكلألغاولمتونأوقيونالدهنهفافونأعرفؤكدباأجتالو9رقباالالمجرورىلعطفملىا
فعرلموعذالىأوذالجسالوالمفالولتهااكمفعولنصبثلىكللىامهصولماولبممشئ

مويصلىلبئحعألوبعألثامفعولنوبمتعلئاميروركبلهكامرواروالمجراطثا4
المجرورفيننهامهثااونهفيدكىلوتةالاءلههومفعللغااعننيابةاعلى2واضثيرالمضايخهالمبيالماكا

أمرفلىواستثمموبمصسوصسيرثاءاأععالءثهاالذىريماجيشواجعسلكادهروتباكق
ليمىكلىهـعالوحلرزاشعلبليعملىأوكذومتعلغكمتثناعلفاصاتدنفاصاو
ليهنحامضاالنجواطالمنعمفيبعرالكصررودمعطوفايهرنولمهـملةايينلهباهثأولم

ةكاناممبيالممادكوبئفجأللنااالمسقعرقبعلحمونهنهداوونجليشثنتثاامكثوشوتغديراكلنع
لثصرافعلزدوحرششرطد1وليهاأيهوقآهمناتروباصمتأمانىأهروأبل9ومكالواص
دلانمباليهـومايمصاوأبالزصمشاقدومضارعاانرطاكوقرةوكذونحفروجواب

يهلةلتفساصنىكبالبفاغكودكطدمؤوظاأللملمعنىاعألفاكيهسونجهالبندامتدالمشؤغإواشبهارهرا
اتجمهورفاماظألمثنكردةبازاقبهااازتلوأمكالككراكالاشرامممكاوحيروخسبرهتدبربر
وأماافاولننئئرنضالشرابيواالداؤانالهربامئنهـمالصرناتبلواثمرهداذاعالجراو

متعلئأكايمرنجمتهماوعاكعمعنىالنهفاقثغولملمقةنحظرشمهضلضاراكطكيرعلى
حذزرشرطباشنهتداوهادوصدااوجهـهبفعالخهماكأمحثطفىهاوواثإلفنبفعل

تاالمطشاوضرمقدلموبهالرطميةلثداونعبرصالجةالمبتدابيينمملنيرألمبتدافطألنووابهب
مفعولماماشاوالىودةهمشؤترهاوفطببهطمفارعلحاءاخلصبونايةإلمؤض

ناثباثحررأويمحذوضعئقهثفعيلمأفيصشرلفيأقماسارتقدثطكدتعمهعتعا
ييرلضجمغعيلواصلوفاأمرفعلانفمفهـمفاشيووفنعالمامعؤجثىالفظايادقاكلىلتىفاعل
مثمزنعيووحثىاشوزكلوزشمايثىصاشيلىايثسامحوفهللمحالتقديراليماشيوحثىجمرجح
صالل11هائاللغتنقاحفظ

ففلمبخدأونجبروجمكالافاإثلهالغظهانيئوفيتذكبروالئأئدعلهلماالاتذكيروثجموزفئبا
وانعوتحالءضالضهافصريفهىانثدتعدبابلميكيكلوايمصشعنبرفألعولتثدفممنتصب

صالمنوفربراعخوتبتداخبررخموضعفىكلفوفاقوحارةكا411دااكدرفعاصالم
لمحفوثاليلقمحدكيقبالةصداالستنزيموظكلهنعادعمفعسلأذهصمدهاوأعاعلىمقدعةباقفاعل

السهااوولمضرااصقدلناقاأوهومصدالدمصأوكونجههجفرداأفيأقاثاكغوونرئقدبرور
وآديممىوالىابندامقاشدحمرفاكنبياوراأخيغلببهلةخيربعدإخبرمشققاخبرموتقألو
صصرطاشثرئاالاالحاكااللىبفمسققاشنرئاممتقألمشغالىصهونهاأليههاهستترفجهامافيمافى

نممشقيعاالؤلثايمفىلتقدواخبرلعسعسققاوافاخلااييمصفهمتعيمناكجهاذدوال
ويهمنرىكيديهلتكريمااصلناامعثهتهضقألمموتهمممتحغاسدالايهـىالثافىمسفقاوئظتقامعئ
بألوايهامضاتاؤذممئرومئعاقاقومحثمبللميملةاسينربماصموئيونمثلىدالجما

لذألثكاصصعماالفظاالغأفىخمدفئمحضلرةنحعاعهسوإأمتعاءزرتجأؤليتكلض
فهنططبىالثمقاالمفعويثامداأسلضوضرلبتنامحذانهعلىنجعلقولاحصلمحفهشرا
اروصمرايخهااىتاالمثايصاوهناجارعاآنالمثابيجانلثصفييهمحموالالجماجمذاكماا

يقيوزأنيريمومحمعرصعئىثنهتقىنحؤؤلبالمشسالمحاالااللوهواأشصولصلىكؤصعذوفااللم

منصلوأكالاهـالمفهولبخحالعنفمماكمفعطاممانبههنلايفلفىكوشحاكمنفاعلىامممسعر
الكلىالمهافدهذاأتأفيزمعاطأأمفانجبيدفيداببدحالالبلثرباهآذاقلتبخاطلماقالمبجد

نعهاهألمحلرااولمجاللغة
دوتاثهدثإفافطاى

اصللىصورقىطاءمما
ينالساصفغاءا
إكازراتجاحاثالثةوا

راكعهوامفااالالث
لضماالطلدبعتحفبم

نحفهفةهسانلى

ىاعاالطل
اطنممغاالناتافىولمحا

شعرافاظرت

الىمارزمونمامضى
هذنقولللنمالز

قطمافطتهأالمف
فعاكفايمددرمنىصاأ

ىاثازعنةحميح
القطمنوأششقاقها

افعلئهنىفدقطاوهوا

انطعمافماقعتةقأل
نقكاعممرىمن
عارأاعنىالما
تمممهعملفالالستغدالوا
ليواثماضىفىا
قطلهفالمها

دأنهأمحنياألصكمن
الممسثغبلىاسفعميلىها
الهـضعافوقلثئه

مألساهيليإلشتغاثا

تغرإلمخهصلمسافيه

ألحنماألل4لغ
كثغفىلىمملعدلثاألنه
عوثافىاهمهقاال
لهواهممادلهأبة

مثاونيهئاوبيمكرت
ىنجأوهوظمحعامهأسمال

ماثستغبلثسرأو
فهإكهاإغامانالىء
كاألئهكوفمافانا
محفكوفشيابشمفن

ىالمجاوالئةطقامحد

لقيصايزلىماشاا
اثرالفاسفبنمكل



فواللنفىؤم
ئله1كأااذأنش

راليصسثىامكوض
أزمنةجمتسافىلىتهثى

مبنهاىوملألمسصن
اعرنجهافةفان

لظرنجيةايملىنصبئه
فىعلهاالفق

هصمولىضهيىجم8العا
افيرومنلراحين
اكنماذكرهكالب

امنكهحهتلىضاحمالك
قدىدلياضىنحكرفىأ
عنههـاظصسورزف

لهكاليثتافشد
كثرضىارجماماءافم
وكفدثممهلم

قوضللطوث3
الممسثقعلىمسهعراق

ظرثاثيفولنييدا1
لمالهستهـضألشتغراق

أنهطآالالىمانهئ
زرمخاوالكفىنئهالال
حاثطلىممطأاثاياا
لأبهـراصدور

وخمالللكمسنلهممس
لقالىوطبيمواآثمؤ

هوأقالى4اصهة

موقوعجموث

تامثبكبرناديقلت

لميقاوشفمارأشائكص
خادمزيدثاتالا4
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اكلىأمعطرمثلويظثلرطاللقعاواالممإبالنهـاحلفهولضغاوجلكأضمفثمتعلئلهـلجكوا
لعاهمقراأللابألنجمممحلفيعامنعلأمحمغاوغفوالنمايةككالف1آشتليثثافألضجزوبئ

أوأيضممبشرطحرثانبهداويآوألحالامعهـاعلىمينىلفعلدفيفقوالثوكياؤنجالينفهيلى
علؤلمفوالبناءدالرالتدفاصضبوبهإمثعاقلفعلباشوجمزولثمترطاملفعولقاتعنأ

لصمهلنعثاموضحلثبه1علةولفهغوفلجضباصقةوعطفوفاوولفعلابتأ
وويثهثفيهغعثمرفا1أللمحمففوعالغعلغضثيرهمشترلغكلأعفامامقاأشبههنتحمنىوا

هإقمكخبرعق4كأررطألووإرزعتمتمبرهوااللضثهامللداهـتشجهتلقغثانعشالغعرمحفو
دسالوأهـدطالذخابالمبتداعموفىبهوجواحرطلوارطاثجاحوبرالممقدتاالظةوممتدأمؤض

راصللوفسلوشعاحالمعنكلرلمبئداشالاموضعوهيمركأوففلكدىللياوعرصرجماييوأ
مسرعالعيولثعذاراملكوديرلتمواخبحلرارشداباالرفعشارقمكاس11اقيوالمستترفحه

مةكألمقددمالمنفاعلإوبمنلماملدابعدممنااوالخفثهـرراليجيزماذكلممتالوصثلىاعلىاتالافغدلح
مدجممثلىئرمحوناألاللللكالملكأابماومحكاألخديئىوؤبمماتغرهشكلوخبر4هـإئرئدداهاع

دوغأمبشكأىكاملثكااالباندعواللرللتماصلدالمجثرورلحعلإسعااللمدبئاعمولاثهتدا
مقامظشمماضيرمستثرفيهأوندافعولمتعدألمافيممنىلطوفالودهلةالسدهـميهأاألءداكله

و2فيوعطصؤكلحمىفاالماملونعتلةحوالهاهاورلفعلاوألثااثمففولهمعترؤلفأعلا
كمالوباللواهنفسحرفنوملعلفاهحاشعنناالابعغمؤضاومعلعالفمكلىمنصرسال
اكعؤروئاكهمخئءلىلخغريروههـثاؤخخبركعدلمحكعوضحوجملهورفثفيههسالواهغصهيا

تثسدليافوئى8إلمشوكاملكوكخغديرهفرلدفوبخخثرصثالمؤكاءكتلدليعلئصلمحفه
ومافيوئلأوندرموورثشليكصنممتهننيشوهىفنالطاتلئباسقاماعلىمعطوفان

هروربعهوالجارنجالرإلممعشتصالماامسخومتداسعيدولكففىدفليهاممناتكلفا
لهورااالكبقعقدوراعتبااصريخؤعدممباههرفيبجوالمبتدخبرامالضعهحمافىو
1زلديابتداوإهفرلمحفوشولئادمعفوللدافلفونجكفوشوطإمبنداهفإخكوأحؤرفيال
فعدووإمسقاعننااانغعالضعلئككلربرمئيألخيرفيزخانيغهوركرثهـيراثلمحعاحا

وبهقوعهائخابوكئحنىواصلامهعكأاناويهنهوموهنكغهـبربكعثهرإلهبهدهنلنوخبرصكو
ىءلفالمناعدابعنمموبصاعنىذاموخيكيقدصتدأوفالواأفيكسرةالنب
وبئومفعوتأخيرمنأهروفامحلءقذمفعلافأعمشععلقردلمولروامممسافطهتعددو

علمفردفايغلمفودوعكشددصكروثصالثدسدايروالتفدوالهالونممغزالذمفردوعطوفيإنر
خبرلفهولشاكثاكالإقألجملكئافيبأإبهاثمشلئينولاعضافالراجتالوأكإوعامرظ

اقماوأنءوريرءبئجمالمجد4غبااومجوزأنيموبئصبنكواضعالرطالؤولضفيسهإلمبتئاكاال
واالقبرمتجألمةوبهباصبهزتعثوسنفيسح1فسوتولكذابنمالممناواك

رفيهثرطنإوأاهادظعامالمستتؤنتعثفامثلسالمنمفسداشضوهتعلقاألرفى
كبرمقدممحفهمسابمعنىكلروإفضاقاسثلاقكنالنجابابهلىأمؤوعولثلرطاالفعولفعللمنياةوأتوبهدلمال

إمناءبالؤكواوأممشالدفظهادلفدغنؤنخاليدذئمأشرااصكاطودلمزفيفمهـثعامدهاةلمو
دلتخيءبهلؤليفومطال1تجىكائظرنجهـعقمائكئبنهلىممتباموضعكارهثغعولخ

ككلالاكفونجوبرخولهانحكرهئغوايم1يماءمحموضحالحالوتهلةوبئققداعلوفا
جمصررحلهزللمولمنالامبثلىنخبرثنعوضعالمبضدأناووهطهعلفالذزمافؤثلوصاهله

متعلئعناروليهايممناتلدمماصعتدأوعنىليعهنجاذقامنىئاولنقلفألىل
اوافيخرعععولمفعولناثلفاورالفغلامنليراقاحرفيوحممئدممنارعنهرزلةيحث

الظلجملماكااعرباككزفاتكنافشبلهتقدوتحهانمعالوفكسورسيئخلثبخلشوجملهاتعلخةنجؤلى

اثهاقشيممايخنى
ئيخاثكنت

سكهنمكبرووجمدككعر
واسألئمسداطلب

بمدفثفحإلسئغياما
واضربالثرلدعوما

فيدهيئرلدوألداز
بالمهـهبههلخرافهاارز
غبهالنهتئجفواالل

بعسدألئقملىوق
كمامهألاثنستفياالا
برأحسرهانبخده

بعمسسيممئبم
هرامسمسنمتفهالحاثث

كسامابالراأ15
الجةوأسدمدوجه
مهـضوعوهوحرتأ
ملهلكلمإألمجلى
تثباالاىلكئثر
وتفسدالفقوتخته

كأناكروشأجالالا
االسعتفهامعناتنفى

برليفرلجمابداينءهنجا
فبسلىلتةممنوري
أللمعشاادثثثأمنا
وفىلفرمالمشاوأ
إممسرؤالاضالنهـاااكان
كأالحه4احتفكاال

كغاغلدلبلغوررانخو
زموسدافيفيقسال
وامرابتواوائم

عالنهـمماناكسبون
كابلياهحكوارهههوي

هـىقرثنأوأخثطلى
سمألو4السضيركر
نتورلىأىبلى
محاشقاابرأربنا

ففىابموىاننفرلم
اجمألككثفلالمحسر

كسيملمالهـاعاعيع



رزووجهميكغروا

ضفهاغهـكرإممديكأتم
اثانىافوعي11اثماش3
هسئمنةافا

دماثللك

لضثرافيومواعهينمي
ننحقايغافتارةجمأنوك

خنفررظرنجعستقمبل
مئصسوبفثمرطه
خاللبافجهنمحبل

حللؤايلكبئ

قانرايداصمتكنر
افمتقبلسظربئ
هفمياتللشرطهزبى

زرعمةواذاأ8ا1

ليهإلفهالطتفى
لمجاذاواصرشلمثجاال

الجوأبلبئدمطنر

هرإلناصبأشبههعا
اذافاذامفقدهةمل

مصلإهنتأخهر
يزلدلذاطكرمتلط

تنيألعاومكهـيرا
ضىمااقي9كولطأ
لغرلمكالناواتشأفي
النخصصوالى

11وقبغضماكمنبوهم
والفألبعهوزلجسافرط

وإلنمنافهناررجرآ
ديرهملنغالبعدهسا
وقتدثحصبهميغفرورز

صقضصيبهالث
أوكلهتقدمرابا
اذوحمساتأسر

الذورسر8فطالنعر

مهنىثأقاثما
رةسككالثهـسأوأر

منلفظاجزأد اكاالمعركين
مبنثمايستقبلظربئ

يحنىأهـيمإلىظن

65

ثمناريمجماحمقلدلمينعقدجماواهـحيلضهرالحالمناجمغعاياوخلئجلىومنقرالشطبى
أليبهونرفالؤويغنكوفيهـبفسسلدبكلضممولمكقاالووااتوفيواواجاليصنيرأويةلمشء

إمتثالقوالهالؤولررللفروإباهبتالاهرفعلالؤلؤوبامتعاعدهالتدأكودفعنعيأال
ثاقمفعولمسناالفوللثلمحربئامرجمؤكداللىفاحعلنوأولثاتجعلمفعالثخنارع1بمسنحاو

الممنادغلىظقالدبداواواؤانتغدكاللجتاالكللياكيرقلحائوارلدعلىطااحدباجعيوالهاك
كرهنحللغقالناممساطوبدفيلؤحلشاطيفهاقعوانويللتدالمندللذالعمارعالمتدأواجعل

فهالمحألسثلىسنغنلااوعلىاظرفياكلهمطومنيومصانحلذعاألاوتآلحملألو
يهلألماوأعولمسلىلبنباحملقاقدماوهليفقسهثطاضحرباوضحفيمثىاصصوثوأعالمفي

سوىهالحالحولتقيديروالوأوكللىامغطاجمهمابمضثرأوأقابهخيرموجمعورووللرطأل
ابخاثدععلباأكنقليصجمألاإهبرللمجالماواضرلموباثقثروواباواتمالعرتقدمالذى
فيذوللنعوتحبهاقلفليلاقكلنللنداسثلىرفعموضعموجمولياسماونمبتماخبراهاشلمحطأ
لئدمجذتللوآلتغديروألنضثراثستيتراكاكااكااوصلرألميمكمملبهيلةوملمقاكأوأفيها

لهخاكللغهولييباحملهآواوومفمسلفمااولأمومالوألمأمجندفرروفهاصثيلالدىلحاملأ
11الالاالظلألجمئيتأئانحوكرهفينوروانمائبحنلمحللفثيرالمستتركنيذها2العائداصائما

ابقثاوأثلالفاالناثبحنالفككماوارلألفىاث11هدخيبرالملبناءالمخولدبمممغالمشالقوا
لمهالضافقذصارروفثثرابيثةاللونجرمخبرأكفلوارابطلظنىا

منوماللصغةايمرفعفزوخوملممبزاأتحاإإالويرمرتهـقلىمفاغحبرمبثددالالكلالمجء
لمجكلىويمنيميزاءرلجصممتأاصمبنعضبعلمنعشوثرةوالجمنعثهمهبنويىثاممناف
يرلاالصفاالموصنعافدفسرأثضروإيااكلىولقوامامومبممىمتطقكالالاللو

قيضصصغدأرزيهطماسزأببهوقييزعالنههرممهـتترعائدهفملرفهنالدااثوصالأمائلحقا
مالىماقوفجاهووعلثانحاثضااالحتاكلثماطبىصرألواهـوالظهرامبلهالجاتآاله
سالدطالزلىغلنقققييمائوجثارولقألالموممااللاموفيعفثيراكثيممكشلتعبينأ
بالذرإلنهغرفنممررلواأوعمبهئلمنلمناثالناصصلهفاللنسمةلمهاائزفيهأيوبمهـاللدطعسفيو
براوركيمعالوقغنربمزغضا1ولتجرصجاألثنهبمألتوهميخطمدآقرلتتيهقسمافيا
وفييرمعرالشأطىطأكيحمتألظمعالوفيأوكابيخئسألأعدقافياللتإهعالوضريميز

ثنريهماننامقربرااشصااشعةاللقصغاثيمالشأللثيكيلئوالمكرأليبغلرثمانحقميزبما
ربالمطونبمرواليهـارخكهنافينامىفيرهوبافييهدأمتعلاوىانتممنااوهودهـطيآلئوهطلن

ضرمهئىظرنجضفكلنااذاجميزوالمحابةاكثاؤامعودولمروفاعلنلراصنكلوكلى
أضفااللقومتهعفويثناجواتلهثيكوهاوراكولمدىالكائعالىبفعولوأمكلفالمنعلفخهاف1و
ثودصمبضدأاقالكدحطةأويمفالأاافيمخخيساراسولمذلتيترلعدهفماواجررالتقديروا
نهذلىيوظالثسبااربهقلئدلخنالشذلهققلقولهثلىحذفثاكنثانمخيرههولياملوم
مضافموهمرالسماالالببعدعاوالمنعمسوراقبتألواألطاوبئئاسطهكدهقهفي

ابأاتاوبوعلىأضلئبقمألبههلبناكالقفإالأصحمائومحذكلممهالمنعوطيتبها
اعفرصبدالثصروجواالمرأرليألنوهـملكرانبهانجتالرفموضعتطالقا

رصقكاإملعمبركاشومثلووصولة4أضغماواليالععاالمنافيللسقفادمنمتةيرضهيرمقل
ةليكاانبركنوفآلقكاللجواالنكوهتغديرملماخبرمصنهفسالمكوئطممئقأقال
قييهأقكاتاصلغيراللنرأجراجعسبعدالمجهملبيشوالغميراتحييزوئقكىإنصاواففيافيثعامل
فعرلمقدملفاصكلتدواالثلصافيااغناؤمثتاليحعفيكونجهرفيعاقوثثململكهنمثلالممنا

اليبها



والالعماااففىاملىقاطاسعمنوبايهودىاقاللمعئاومقدرمعوهوحالمبثدموصل

غلااضالةمشالمهبهفهانطلعونبىلمئاوظاهركاوكخىاالكئلدعمناالثلكاأكأيهونكايصع
مبافعلمعناعلثمسيفآلفااوانصبكلألمافايوأصلضلباناووالهروناعنثوضىفيوالاالفاا

فتيلمنوالآهـللعنىعلفاامجازاومادهالمئلىقايلفاعااغائسمبفالوأضمنألبهحالصلمط
غينكأاانوكباإكراهرجممؤفصبئ1بهقوفاعرصغقمشانحيبههلالابمكثزالكضافهـكلكااسانااولع

أبهدمرإضعنألولألطألفيهوافيناالضلةكيرعنصرتتغمنيلسلوأنصبنبامتهاوأالفعلأل
كلش5ومابعدافظامدخواالفيمحذولقثولفسعادةل1نضكاونصهبناعلفامقمالمنمنادالما
وهويزترالوخبمأعلىأأوأمحبتدأيتنامحدصفأخونعلىرعلقواموضعاطالمحقوفدلذ
منماتكلويزولمتعابدإواصلىتقديرانرزمثالمنرنعألواتغضيلالأنرةمصرويعلمهنىالفافا
هتترصيرمددلهفافعلىاققثاأيهاواضمافهصوالراللمدهاومحيهاطمءضفقاةنكاكولىا

تعلدكيزميرأكرجمنفكلهزواخحصثلىجمقعهلجاقتضىهثثلكاتحباماوباليع
هرلفوفيمحذووركامارةالكاصتمجمبوامعنىافتضىشئبيمدكلليزبأتقذيرواوت

جأاطلىأقاعسلبىالزمقوثدةلحرابا1بابوانحجىمرومعناهاصورةتكسلىملسروأ
لفسلالهرثغربعلعايشبكصينكاإظاهراسمؤارخرزاليةاءاهررمفالصولمفاعدكهنههـل
ثأشثوشرطفسانباصوممعلقأنوأمركلاواجرويزجاباإليهاممنافكرو
باالهـورلمنوليهامضاوأفىراحرليمقوإغيركامأقهلداللةعذوإوشات

ورقاللمافاوأهـموصوقتفدليفكلدكللىطلهورباتجرغللفاإوالامعنافألعدداومحه
ثفاعكعلقييزامددونثيراايتصاصيائهيرابمنواجررلرلتقدافياسقاطكلكودصمنصوبىا

فعلوطبفوفخيرلمحكاعنحوفكحوضغلمنجثخوليطاوراصكطركوحونحشثتدفاألكعثى
دلصدأفافساظتقمنائطيمعناهثماطااالهرقابماببئلمبمأتفدوتميزنقيماوهروفاعلة
تمالماللقاكيولمفاأمرفيععللدالأبههدموليامضازاغ1ومفعولمقدموعاملهـا

ئالىمبؤلمحعاثيرلاحالمنرانزالونعمشعرمجنحوللهومحتدلغعرراثقرلحالمغهوصى

لقدليثالألطكوالنزرافلالإبالبناءأفعوفخبرالمبتداوامميقاوجملىلفعلا
حروتاطلر

كاتاثتصرنثاوومرنجخطالبحمرطخفواصونج9افحلمكداوقداكصرههاهلباهلرع
اوحقةافجمادالئالتذكيردالتأنيشوظيرهاقىاخمبوثيةادوافالمحماطبصنطلاالللدفبشا

ابىوأهاكهفعؤليوفأصاليمصريتكلمذصلىةوأخوأتلطأرأمنوألآالشارةسم
روعداحاألحرالمحكحهبراوثضراالقثليعوعابهمثاثيمإمنأوهشدوركيهصمنانحا

بطءواثوااؤائطصماليميقاطشكللىاطرمولوصالبئامذمننرعلىنس
منذأمروثلاخصصولىباخصنمثعلقلظاهربالعطونالمصفذخمعثوفاتومتىلوله

معكوفاتبالتأكاثئنافنوقلتاوأ8الرابفجوروالماوفيمكوامفوصتىواخصصمعههلى

ذيعطوفوباخصصملىهةبمذاعرأدميهاولفسصبالطألعاطانعنامننباشاطث
تاوعلىمعطأصيوكليبهمثالالرابفمإوبربمفعولهاخصمراوءموتس

لعطضكذجوقاكجمعوااثضثىالمحكالثغالثجائزاذحكومثسلألكطملىهععىاينلعالهكلىامن
روخبرهإلئهبعدأولمصناففو1اءفوانتهىأااسماوممرهاازلدشؤوأحدشكواسمولمحكالهل

صفألعلىفاوالفعلامونارووحلىآاتداحمثورخكلاءولموأوماأيلتعصالونميارااع
لئعهلروواوبقصمتنحوتوأاخالألاضكليريرجعوظثوانحوورصومتعلقعؤئدلهاطوا
تمليألكابثئبالتتدلمقرانلمننىاكتارفروالمجرولراعماروابضمربهولمناةوجلكذوتلق
وومبيشائروتحهمررالميمسئىهحوشومعدوردمئاوظالوركوإميطقوجماوفلقاهدع

غالبساراأااب
فلسافههأنفعانهاما

زاذالنبيمنأ
جةهفيهاولعاملوا

داليهماءلميهالفرطا
ألثغيدكيموعلر4جرا

قأزفلؤامأانه
إوتضصظاهروبزوأ
اهذاليشرااذاا

لةلجاعدعولاللدع
عصثايهأل

ص19قكلىيالفجائ
انشفثنحوفاذاقحهما

نضوردهفساء11
اافيسسأمااكألكص

مماأانهشقتاةها

ايمهحثلىفيهددض
ورعطدءمولنأ
فهارعلىأيبصريخاا

رزالوجمآرالغ
ثلمالعليفاعلقالدا

رهلفمحذفىلفعل

لتقريررفالمزصواألهفعل
تةمثساةع116ذا

وانلىنمثفشا

فاحرأ4خإتاكلرأة
محئوثبفعلثلفا

ميرقفلاشرلطةمثلى
فاتهغؤيرواثكا

ففطاسهصافتامرأه

الهكرالجارآسشمرطا

حازماثهرا

األممعلىنهـرله
عنوفيقغعلىالصرنجوع

اكاناانلغناساا

اهرالتنظيرفظيمربى
للالسندوانكان

مخهثرطرلفغيهـ
ونجمأنصكذثفألسا

ثمانثاكليتفقمماأ
انثابتالنااللى



لىفلذللخامناوا

واناكوفيوناالخغش
ليخوشوسزفاكم
الثرطمتينوأداان
اهراةصاس19لىهـ

وضافتعندههعمدا
لمذكوراللاوفأتخبره
اوثفميبهأاعف

ألخفسامكندلمحذوفا
عنافاصرصماقثد

تعميتعملولممستغحلا

مطالقاضىفىأظوفا
ألوافافدمالدعلىاوللى

اوتحارةرأواانحووأذ
الهاانغمنوالهسوا

اذاتووالمحمهاقوا
فهايفالوتارةحهـي

شألجأةصنحمفا
صواالىتحضاخ

الدخوذرونحتص
أليهسةأصبل1حكلى

ونرعنحوإلصالى
بمناءىفاذالد

افىحنءتإؤقاظريهط
موقدتنبهاصمناكخبرو
تلفعليقاذاصانجقةا

كوتقدوبة

دلزفاضحضفاقاقد
نهـشاالخةهح

واخلالعر

اقكيخلدافاأ
زاءدهالمازقفقال

دخلتارحاجوقال
وابمحمللربط
اختلوالثمرط

الفجائيةاذاةحضف

اواسممهعاصفهل
هلىةولممداإلس

أونميمفيظهبى

دصدلحر

يرلفلة

رولمقا

هـدضكليرايزالكأنتى
لمعدراخقدلنى

يرمحكاتشصافئااذاد
كذاونقيلبعؤوطهرلعرسممناعنلفاةاواهرالذى
ولينهرالضةدلمشذالعهينراشدعفلىخبرهئ1حملة
بخصرنصوبايلىمقعلقنهالمافىفيوأكلدثوفانط

دهقويرإلافاعلزعناااعةعلينلبعمونفاأثعنهطا4
تأئأوقعلحرتهناندئنبئدبهاواينبهاوعحن

يهسرالزاىلدزويهايمعنا4االزهبنأقومتالئء



ه

منلءاحماوكافلمحاايعوديؤيهمافاعلائصألفعولؤالمافيعبنىفعلستعملواطمرفاا
ذاأجلمنمحوليمعطوخلىودأمؤمبعنأرمقذدإوكذاستعمللمستترثطااكيرا

صذاأجلانقديرهنواالألطثرفيهفالالخرهصألدحلاومشدمنولدخألمتعلغانظبهما
وماعطغعدههلممنداخبراكان1كيمعطوومنذأنمتجدأومذعدبهمامنلدخلاألستعما

وتياوأ1بهدويهاآخففيباضافقيثموعغفيفاحلوافعلامنارتجلةومكانظرحيثو
أولوهومععولفاعلاعنلفجابةاسدضمحلافيولأألؤناداعلةعلىةومعطايعةولنالبا
عاكأظرتمذوعلوفاولجئتوعاؤتعودكلذوصكل1جمئتشوااامععولهلفعلاوأ

1صمنبمراوئإمهعمضولشرطائلوأصبرإئرطحرفلموانبالوفاعلندعانشثر
فهالالوفابآشاقتزولذلثافصرطساتجوبيوابئدأمؤهاوخبرمقدمجمنبطةكراضاأ

أحرفلستبنولياممنافوستبنبامفعولمقدععنىباستيومئعدقورلحمهأومحادن
هضاتبهسالميممنولدبزقمتعاوربرهلحمنوافيبهمامعنىواستلتقدسسوأعتعلقحذ

دبزلفاعلانائبماوالفحولنىماضيفعلرابهسرايدزومنمعطوفاشملىاوعوباءال
أقدعاللةوقاقمتلصصووأجمدةاماعودالىرفييكأفاعلمجزووحازمقثوأفلم
لمحفعهلمبنيينعفعافلزاركللدوذالطألقيهاللعمللنعتاالفعولمموضمعبالبنا
كاتاالعااكلمضللىابفعبمأربتدوبزمثعاقدماويودالىجرصحتتؤنهضلفاعلاؤالئب
مذفععولهلسماواوديضيمرمسننرفبهكلوفامافىلنعكاطيفا1رساؤجمعلىمطو
المحدبيرجحلتثنيقمفعولبهعاوضيهاودااءمستنؤنيوفدلهمنارعولماتوتقديلحهنىيقد
مدبرالمفعولخبرالمبتسداويمناءبالمممفاجمآبعدواوالحالوذلثؤوعدأوسوغهبروكافأوا

مافىفعلنتوحذبخشاللجرالاأبمهاوقدييهماماوالحالؤيهلكاتوامأيعدربطاليمشوزيد
علفاوانثهامالئاامافيواطفقوشلمحكالفا1رتياعلنائبمارنيشوألتالثللتوالمحفعيلمبنى

لفطااتيهممنافلليرخومخعابعدعدحذفشويعورالمحريسثألجلقمعالؤةمهكيرمسثتز
نتمللاوعلفاأذامافيولفشاحويشاممناووا1وبشاعمتفقدوةبلهكع

لفحمأؤدوأوالبعدالاهذااعلتقديروشذلثوامكدانلألفسلهنبيططأورةطألسم
يهامامفاربجمروعللفااعىلنمابةاعدرخهوفمعفىوىبمولوليفهكامضارعءئللمجرو
جمرىوليهامضافمبتدأولعضهقهممناهاحفبمجبروعندمتعاقئالمهملقبالداللدو

تقديرأنعألثاقامغهولهافطرألؤلوشتؤيعوهوالمفعوالمافاعلالمحفعولؤالئبمبنىممنارعل
لعمنهلجلقخبروايرىهؤنرعالعناواحدومطردتتعدىلهلبصرتقديراوعلىيرصقلبيةجمون

ألفةالضاا

مفعولىعراب1لؤالويعوداليكيرهتتريخهلرءفامضإئلتلىباحذهومفعولمقدفضال
فباحلىمطقكالؤالوكلىمعاثطوشوولعتافصأولفؤالولجلفعتهـممنماشواتقدعلىتلى

هرافصلفحذ1والمحيلىااصمقماتمنيفةودموصهفلصاريموماموصهـوآل

له4اليذآمنهـاتروأضبفةاثذاىميمالليلىنمإآءوطاافطممإكةاالءحرفيليإناباإفطاااجمىفاولوببتداةاطورلىهإا
راجرهرمعاليهكلىأكللؤواأهرفصلاصورروباصدمممصعوللثأقالورشيناوذلك

إاذومنعلىمعطوتفىوأكلسيموصفاعطاو9إمافتقديراؤءلىمفعولألميمبهدمثمنو
اسمأوتاألويلمممجزمثنمارحإكليصححمزمونقصفوالثرطمسنىمضظرف

مفعولموايألممارقكذوفشاؤبخالمألسمعنيافاعديصسهءداأنهعلىكلدرئشمارةاباسمذاكو
تخفيفلممالفماأاونىثطلةلممداظغيغةوخالهرموكدباأئلاخذهوسمضاتغفبنداعلىمقد

سميوهوااافسامذينلطوقلماصامحيوفيسويأونطوئعثدذسكلىومافوصوباصكقامتطقلممما

مونالكؤإلخغفواا
لىللفقاصابناارواص

ردالىذهبثائا

وأجمالغغننكاوالفار
سيبولهلىاوعزىجنى

عصغورابنالختاره

جاضاكالثاكاللى
رهاخنطالشىوالر

االؤلجاالرمخثهرىا
خرجتقوالملشهدلهو
أباصابالدازانفادا

لدأشألكانتابهصر
أوزمانكانظ

مللمحكاابصالحتا

فصبمحاهاالقلعمل
مابعدهاللالؤان
انلبطاهالالذاؤطفث
ألقاتعبنظزلرنش

منوايحرفاجون

ئيةفطثصرورآلواإذا
أوقدتخضهمامواضع

ثمتعالىتولهجعاا
دعوقمندعاماذا

نممأاأذاألرفا
الولىافاذانتخرج

اجلةفليةولتشرطة
هاي2ذاءمحنيةثاا

وعالاسمعةجلة
منماضالناا
عدبالثهلحكلصاتا

ماحداامبعةموهبأو
تارهظرفيخهااذفيقال
الىمانمنلمامضى

عصلىوتدماغا

الحميسة1نجلتينا
كهـهأالولىفااليةلال

فاملةطتمأذااواواذص
ذعروااأئايخقوال

هنلموفاثاذكنبم
أقياأفاكسيرا
الفقبلنسقئل



اللالاذالموبئسوض

نافاذهاقسمأ
لىلعااااللتافيعنى

إوسغقبرريخا
صفتارةفههايقالى

دؤتتافيمفاجأهتا
بينعمافاألؤلأوللنا

ىيئفأفاكعنالكغت
نىأارخاااذ

كقورله
اوارضينضعيملتاستقدوا

دارتمراكأكااساقبيغ
هيايمههر
انذظرفىوهل

جمعنهاأوسوفانوصي01
كأائدحرفالمفاجاة
إوأقثاليقوكسد

صفأتارةفمهاقال
كمولهينباتهايل

مغعيمتعالمحولن

بح1ظكغافيإهو4ا
مشتركوقلعفابأ
9مثلنايخفعوأى

هذابثناليماشترا
أطيىلالبلم
وفرهىواصا

أوشعاليلاالمماللة
مستعادلااواهـفساظ

توالرزكلألالأقؤةمن

عهحاررامكأكمرزاحا41
ثغيأللىخسماثئ11

ه3الاإثتألماعةأو
قحهاالدلميمادؤمثمد
جأءكلزيدثساو
ورروبرفمحسر

فرجحبىءمعيولم

ىءدبووهنيس

ىصثوتمهزلد

لغعلاكلكئلثيئع4

يى

دئمالملبئوالمعاالذا4ثلماناوبنمنأوالؤمعنىثاقرراواتقدبرلشانيفرقاكأؤماشه
المفعاوروحذفمدعمفعولهأومستتؤنموعلهاأمرخصمررأيخعلواذينلثايتنلىلذا
عيمممهؤألمكللحصكههكهألثين9ؤرمتعدفروأ4اعكهناوثالؤألضيحثرفإيموالوا

حهمامنابامحوهوماللوبلقةئدةللببلما1اللذصولثافىيتعريورثفعويا11ودواالمعولة
المتمنمايفيناؤلخواتقديردوأذودعاالنكطوأفةهتالولمحذنعتعهوالذىخحالمعنى
وكسرثصرطاملدشالهوصفعاشرطإوانتألهلذىتجسممايالمعتلتعركاللماتثفاوايهرألذىالأ
لمكورىياهفاالمخالمنغاومغعولاللغعليدمديموفاعلىىالممندوكفيئاالسلتقدال
خبرثبتداثغعوممثىارعنمملمزلو4نادآالوسعزمتعلقيخرهفعنذوفسويالعو

لشمابهوانققدوأثولذلثبايثراجوأبوآءداالمشسداوانلتبرمحعوضعوجلسصذوف
آكازرواارابفمكرالثشكيرهعنمزليالفهيفعلستقمالاواالحالهنىوففللممنافسصالكهنها

لهثأأالىاومأيعالعألنباكتصحربورسثرتامثفوفبرلمتلىرعضهعكلممحؤوحارقلقولي
افقاللضووثفكمنااالمتصربكعفرئراليايريمركرجمركألعلفاماإغاوإرالمحرالمحورباس

دلىالممشهةأكعمفةااضآفةمنهلامضافمل11ودراجناإبالجرثعتوآعظيممممتترفهخلوفاعولهللا
ليهشاممنااقلم1ولرابعيناثانأوفرزفألعاطباسقاطعطيملىمعطوفمروعلمعوامملهافا
جينالشلراثاأومضلعاطفاباسقاطعسكلىمعطوأقيلومؤوعالىلمصبول131اضافةمن
الىلمشسبهةمسغقاااضمافةليحئافثامفيوراسلرالمحهلقوصحعللرأكابملإلى

نعلذىبارخاالقمافةواالبئدافىرنخثكللاؤصصلكمعمولهفهاضاداشارة1وذدألهاعمعم
بطوامحوانديؤخبرفيهاوالعكلياكبينهلمأثاشومبالمياوضكاناللألفبياشكأومثط
ألوممصولهاواادآلافةاافعنمانفدشارقاؤااسملتابههـلراوتلكيمااالهمناحبرهثوليا

ثينماصفلحكولىكافواللوثكلئاالاعلىوجالرفعلمومحلىخطلكاضلسحروادخصرفللبع
رلمحصاضافكأعتهاكضاالىتدملومهوصرأوبملمج4ثجمعكأإومعتوكلمبتالخبراعمثلم
فرمولهاواالشارةمأللجانممثالورافالمقوللميمتعدقىتدوفاقامثحلىبعلىولهعفدا

يرضلفاعلاتأنيرزونافقاعرفألثمربىافعلفناكللفعولإباوصلثوأسطسوفيهةانداونحيرالمب
خبركالجعدأبهطفومتعلقالىلباجوأذاوعنوفلثاجوابولاالمسئنرفياالىوجسيم
أكالنرلععموالفممهقلهتامملضافقارزلمحمكدالمهمدمملونلعبئضنهالشواوعفهووئشا

ألفيابةعلىهرنجوعلئأئاومافيعمروثفعورهلآفضه1وثحباجامهلتالمحوالهعلىكوفي
دباوفعنجوزلقولطسكذحارةكاالدأكزوالذىآلصكؤءبممعأصيفةبد2اعيباضيفانم

الىجعومعثترثلىوفاالمحمفعولهانفامثلاءاضافةالمهـمنإمضمازرراسخيروأفهارلط1ممتدأو
وفعخهـبراتجداتحذ2وأالفوبامحرذوتالألخهرمحلةآلمبتدالعويهالاانتراسرووربافافبرالدوفي
رللفازرقمدكواكناكااقيكأأوههمصككهالمجاىااخمارجرآسثكازثلئكقوفلككىإضقروا
وآكاتسثنهفهـوضعالوجمرونقطلهفعفبلبرممنموصفاوامهاأامآكاأهها

الكانصدنكوكافاهرصواإكوبكافساليافوابثقثاأللتقديروكونادنيتهأبتدصمضنممؤمن
كىتقدوالثعيلاالاسقانمبحلىمنعمفيخوعاشبرمووكابهمتعالئياموقىكروجوبرألدإمةا
اثكخلشاااللهحذهالوولكلىأوسمفخااوعأدفلىكأعهعزولماكمالىسوررو
وكاف2رباالبتوعشكعنهلفؤااولعغنراألولىيالجشواكثهـكاا9بخخعمبتانأثاتدمب

منصاليتجعااونىووصاثائدعلىدفئلغاعلضثلمازمثرطمةتهـعبههراندقولشعنمهرموا
الىعاجمحنىمملباافارااخمفعولفقدالبائهلسيعقوالمحعثورعامالهميهيركلضواوقعلمهيرا

آصأل15المثتعاسبجلدمدتقديرأوفقنجعاوالموضعوفاعلهآاثعبمآلمنجمعاوالجقرله
ربربرعإويفىأنيصكرمللكربافاألحننىالولينرلماوعفورطاثاحثالمحهنا2بمورلهتهياا

هة



ظيلاحر

دس

قته

صغألاعلىلممافكاا
هومذهبالهوفهالصفا

وذهـيبويهس
أوهلهومتاىلضالفط
طرتاكابجئىكا

حينتجعفالؤهان
حينالمتالففالمعنى
سهروفيفتفثهحالدصامؤ

واحدزمناجيم
تارهووهوغيرالزم

ادخاتاذليهاقاث

ورحالممنطعلى
وتواحذابتذلمابل
حدثلنالطبمزمص

أىقمبهرحالمضط
ماضعابهبزمه

بالحاذ4نصالمت
قئوتهوقعط

انالئرىاألسئقباناا
لمافمللمثمامحالمعنىا
ابذلهاأىوهيفوقلم

اخذوفهاآلنلىا

تضلالمقىؤخله
فعهاصتلقالوتارة

األلةبمتهامهئثنأ
صةنحاةألمائىثهـها

ننههبعلقايلىذ
ضأااللمساسفزلة

ادالئدلىالنثفولهم
أىالىفعلت

لمككذااأمعألكما

ئجىوءنأكطومنه
مهالىاالفولهبمعغالمط
علحهالماسكلان

صافظمقرإءفالتشدتد

بكالساكةثاو
وأباحزةووعاص

انىاللم1حسفر

النفسولماالمسنى
فاختافعةعلمامابئا

فىألةاالجماولمافبه





كلدولمسإلعألثا
بعدضرمحفةاطاا

هدلىيكوطظثزظهزير
زلدااللوافرزقام

اعدهمأهسذتقحءسع
لتمثمبيكرزعمامقتمنى

غااااالحاصبنا

أألشتفهامبعد
تغارقيهااثاضكم

إكعاهابتخضلفلفثبم
قعالىقولهنحرة
صقاونلنوشتنم
لحقلمجارئحاقي

اسمةالخالكليفاا
وجهاجمألدا

دأوجهحهانعتىفا
ئدفيرطتكوبئنأ

هريمااإللمهثمسثلى
كعثئبئهرففحالظ
لثهالدأللفعلىانحاالي

2نلعطإآنحوناا
وهلحنالغبم
ادتمملفثاربرو
ضسهوخارشاهاقبا
جارةعلتاااوكأ
لؤهباتدسوىأأ

واليربوللممسدبوده
افاألوفيلىثووبر

حيسمانبما
ثافىاألىابهوأم
كليوصاحبوف
لثاالثمئراليالن

3ألاكلحالتدو
وممسالاؤلمنهـشا

والإوكونهاالمغص
رعاثمئااخعلىاو

دمملجهيننحسكزالو

ثصيئئأرةفتاك
تعاكأقيلهنحويالي

نهاكحظابلقثبرممك



ائايرحعحى
فيأالصسلعوسي

حعهـأنلتقدرأ
لمعئارعاخالنفهلال

أىلمدائفمدش
نرمائلىااكلؤملىكا

نرمالنالتغديررجو
بصوعالىإلنفدلك
زمانجميونعنلالبد
لةإلزرألافههلهحص

ماقالملىلمصيئرم4
ايغعلاللومةالنرامأ

رعلىالمصلىالمفونمنه

أووفصسأرمان
عنىناريحنىتكوأ

أمحويلةإللتعس
اسعلموممترتولك
أىبنةاتدخلمحتى

لألصىأالهـاتعس
ونقالدشحمخرلها

واحداالموفعسيئ
ى1ماكثمئه

معنىالمحومعنهالمعفهبنإ
تعاليلهصائح

ىقازرئالصافقا
لمجهلئهالمألممأقي

اثهئىائصهوئ
نىلغعلبلواالغاك

انلوماخشفىلىا
لمنهطوالغالبثقء

لكيرلغسالتكوبئ
امهشابنوزعم
اسوئمعلظضرإوى

انحصئىااكماثى
االععنىسون

كوائيهالسغثناا
منللعااللس

حماحةائضنيق
لركلماخصوثمكأ
قل

ةا



رولدررالهاضال

ضسبرانكلأصمن
مثالهولفإليتقدم
السا

لمقمه

صمه

يهـمى

صكمتد

فىالأظرضنال

ها9مسستتها

كأءاسالثر

تممط

الهـ

ءم

ير

لممه

د

لساصى

ء

رص4الفثا05مافه

قلموحرسدئرلطاوانكضعكشملذىئقراراس
ايعهـلميةميرنحمفلواجماخماءنمفهعنو

بشورثمحوبهزفيظربيهتجعئىائالبرىالثا

ئحهثوموأاالاكا
ممثناء1دنحاكأاالى

وألخاطعع5
يرمنلثاالثال
مشهىاثسهجئس

حالىهـكاءثفصواو

الدمابونال5الكز
وتحتيلىفاأضاوتجي

ءجمماالمرختهاالثهأا
كأالمعنينحاياكأص

لمىكاالبئغمابهان
طالىاعنيىص
مثاالئلطنهـالىاكتى

ذاظكأيلمالالقزكأ

الحالهكأتيأعماجمت
ااحتكسرز

لثافياجعهالوأو
اتلمأوجكحتىصئ
أحركأعطبهئ
يىلدمموفههانعألظ
يرمنأخاطءطاكأ

ككلىئزرروألهد
كألمواومجاال



ذزاقتصوإقو
مونفااسعتىانأكاأ

كألمعماكالمجاهررنحظ
للناشغالةكاوهص

آلمفدارمهـناد

اضعفكاوالققةوكا
كرالشاظلي

اءةاصخهـزقام

كانجاخهاتم9ا
اغرأالافنما

وهو3بصةفانم
وهوابمامنطلىاا
يسئرقممهرإلنهاثمتأ

ةلاضألبرثوارعبألد

لبنوتلقؤقوااكتثمالبر
ليكلمنعضواكهءا

كألحفباأبعفررفىأ
كافئاماثميأ

حصاودامهـا

آمحبتثماحىفى
صالألمهاحتهةلةر

صرمملمحكتاا3
فهممهسصألله

جمزئهالياانياجهإ
اتعالقامنئهطط

قغثتهالىال
خئههـااجمهولبمأن

كاولدصتىديصابا
6هالدءالهث

وفىبهساشضهـوغبرظخ
دبلساقغثمله
ونثمرغراالولي

البالآاأواهؤصص
قكهمةىوهوأمر

الفيقمالىابؤكهيلتعلي
يماناوهامستثماص

االتمسالكلىقسد

عيهمتىدخواأمم



6ا

بنيقالمصادر1نألففالنصباعنعيتلضمبكلاعنهويتفرعلرعاهاألصلوا
ثرلىاالمداووايرلمهعبراقيعاسوعلألمالالدمنزنوااوهذداعبنميخااكوقثوطاةابنغلث
قالذىمنوليرامهدباضافهرمحووئوبنعتقذلمعدىاولياممنافمصدروكسزاو
نجردولياماةثلمصوالمعدافعلامنالنهلظاهراامدرمنلحالاموضودىاقيا

مبتدابابهنعتوالألزماوال11معتدهبنإبهسرالوفهلهاكلدمؤعاقثرابىامحذوهوالمتد
خبرفرح7واالساءماليغهمابماابرإالؤلوالىخوهووخسرفانىاخبوإلمعتدالطيناقمةدلوثأن
هنمزم3الاواؤلصتداألعىبلؤدكهغرشمعطوفاصنلكعاوجموىمحذوابتد
قعداواوتذثيبةأومغهولكطأيهوبىقااللالزمارألمستثرلفووالمنالنهعجكلىبامثلو

اقدرخولتلىلةمؤحمروحمبدأميونكوافاابضميائولخمرمقدمهالهطألوالمهومافممنا
صن9اوشحاانيمئولواألولىمنفىتالاحنمرفلىكودىافالالطرإدولهالهاععئبينهمالرآبطاألؤلوا

عشئبنبتداكمنيفاليعمللوصاحماويحدولهااأشماملالصعرألخاولمجراالجلرالىرالمضقلالض
سيبويهعنؤقل5أوهعناأوثعبههلفعلاأاللحالمحايحلالمنادوأنحتلفتينجهيينمنفكىحدةوهـةجممهـن

ذوتاتخبردلصنىلملاالالدلمضمهائباعندااحماوولااعاهليهازاضلألفب
زم13االمحنلمودرمتترفاالكاوأكلمعبمأمجزومنفيوصنفىحرتلموالممسدرظوفيفمياكلو
والعيوأفادرمخآيفاالناأووبهصرإياءمعخولهاالوأدمعثشنؤيخهوداعلهيهنسضجامسئوو

معطرفانفاتايفمإالو1ويهاماامنىدؤجمدالشأطبىوقالاطعهن5ابماعترضةبهاهروفاغلهفعل
صاربهحاالومنذىولطافقعسالمديرهووذنعتالىبشدائهبهونه9ا1موغأولدمبفاؤلالنعاعلى

ىالذفاأوامحذوفخبرلمبتداكأبوأيهفامفعاامتناعإصاجموىومجرورخبرألمقداوذى
بللوااقتضىهغعولماافيوكلفعيوفاافتضىرقواكتغالحباالكفانأيامينافمبتدأفحبروحنى

معطوهكاللىصوتأنراأومؤضامبتدفاالضمفعالوأرقجمرمقدضرولقصرالبااالدكالىلذالة
معطوفوصؤالفاءلهمقدمءلىلفمغعولشيراطفيوكآلواالنصعكسرهارلالممبفخوئلادا
ولةدوفيالهاعخبرلممتدإعلىخبقخهألوثيلفامحلمننحسثافااعآيئ13سيراوعال

حيهطافاءوضابفتحفعلألواطفانبالغاطنعربهـامعطوفسكلىبفلةفعامبتداومفالثواابضم
رلمجوولمحذوفولةلغوافىفاعلعر1مافيوالهاءئلبضلإكمهمولقوماعطهكإلءوضفئ
عبجزإلاومبتلىدز1الهرامهللكقوالدلكتقديراكارفيمحذاخبرلمبتدرخموصعباذكاف
عرفعيوضحلثرطم1ومااأللحرلسيبرمعطؤقمالمبتداوانلىيهلةاصخبرإلمبتداوالىوفيالمجم
اتىعفاالمنصافانحطماورجمقخدئموفعمحلهوفأحزالوهوملقضرطفعلاتىوشدااال
صؤمواندبرمحكلالمبتدامندنقلبهفبافمجماوصلةجلىآصىوىلواللفاوماموبخامتعالؤيانا

مالمعامخااقجلهةداالاعلىرصموضحاقالوالامونؤحانكشلوحرطاثسااالنهااع
قءومهـاسطيهلثهاماتشبولةأوامانانلرلفالمحانمادخاخبرجمنهاوالنقلافمابهصذكاوبهلةهف
لمعمخبرصاءاكوشانلىشوصلابضمنحمافيوإسواطتدخاندلفامخفشابهامهانلذلثاال

رمجرثألثةوليممنافماذىاومبتدوكرمميمكلكممطبههإلرالحععطوفورعنالمبتدامحذوف

خلألفافاعلألقيسفامحلاعنيخابةبافوحكرمدرهاولمتدرفعوبممماميسأااماىفتذالضا
راابينبطلراروانسبراللقماوامقدمونراومقيسخبراادمبمجؤزأنمموثنؤالصلوهملمن

مبنىمافىفعلؤدسمحذوفولفهصاره1قدسغوقآلةءصدرممقسىفينهيتقدومصدرهال
لطهدوالتقدلسىاعلىلةاالدبألنهالقنرالظءلارمفامالمصآقاومحلفاسكلائبالتفلساوليصهل

مغعولمطلىجمهؤولهفعاالوامعتؤنعلهأسمزمماوفاتلليزكههرطةا
دثتر3اؤيئنمددصرواأبهلنعزافعلوأجأليروايتالدحةدالالطفاحمزقاكاخغأقيا
بكممتجمالوليهأمعنآفماوصولمءاايمابفقعمنوالنوعئنلماالفىمجال1فيهقوإنلى

ثاألعليدخولحتى
فمالنكأيعانهقىى

لهالجارأجمبتحثى
اآلا5وطعهـكلاأل
عولهددمعهاولد
لثالثاجااووفيها
انحتىصأومق

احرشايشدفدكون

لدضأقىاالصععد
لىجثساآثةعدبال

ابدوة4ةاللةا
وسفثالمآابالفعل
صتىتعالىعرله

ةالمبدوعلىعفواو

المفمارسعلبا
اوزلىعالىئنولهنحو

لريسصلادقثىلص

وهؤالصقمرشع3قر
4لاليوعدالجلة

ووله

شتكلاجلةمدعاحته
ىلوقيدمدؤ

افعليقالمعسدرة1مع
بارهلماضىالبا

بعدهامضرةوأن
عفراحتىلتقديرا

كذاقالعفاأنحتى

المصثغيهقال2ماالابن
لهعرفياواللمغىافى

تكلفسلفاوفيهذلك
رهكيرفروخمادمنا
خألتمفثاوقدا

رستيلهأيابونهاجاك
لةاطثلىشالىكاأل

ةاذكلداذجةالبةا
مملعاءدسةالس

ثاكلاوثةبلألعلى
ثدلدوتفساليفتها

تارهافيقالفهمالا
وزنجوردعبئط
احيابهاللغو



سا

صلسرالألسشغتاح
لعدهاأنهنالمزها

شاألناناهألكومح
ممسربعدالمطنى
نحوحيقنىاألسنفتاأال
وواللهأولباءانأال

فضنثءثاحقا

تقسلسدهامغا

ولهةعخقلعد
فلوااتارباأحفا

مرالت

شاادددةشنؤيخهضهرم

سئخدواتجمألتحمللذىال
كدلمحاصلةمطإشءفىوذهة

لمالةإصراقاءا4ءراقاءةنم1ا



إتعتهطزئشبعدنما
حغاعئىنت16ز31أل

عإلياصتال
حغللئرثئصالحع

أتسابع1آلالكلها
لمحألءكأ8د8امما

دتألفةيميسهوا
دةتافمفوئاتار

ئدأزاآتادةهيتونا
فسملانافهفا

اقكلىابرآتا

اإلسبمففعءيرا
لدأراذاانلبرؤيرشع
صلىمحالجنبههانثا
كوصمصالننسبهل

عهيالكاأفااثتلالهاال
محذوفةهانرو

أوأللموبوكغس
همررأثلأتعملتادة

آلصمارفعةفبالت
ارلدافالبراذاؤضمعب

علهالجنيمررنهـفىكما
ررااظفرراوارالس

ألوذاواحرظأففىو
أكقوله

قإلرعاقعزنجألخمئسكلى

باقسا

اللهمماكفئوألوثرر
لثافىكولىواواقما

حألثرمابلحدظالر
الل1تجزههةلنأأدوا

سواارعص14

دكوتثيى
تم

لحىئلممربئ

أقكلمسعا
وصسلصء

سدر

فآلفا

صم



الفظاخثممامناه
يالمعنسارعالناهية

ائةااألتوجزم

أنكاأاهثومن

هححةاظاكالتمخأأ
ىصافهةلث1وطل

اصتهااقىلزاثدةاد
ايمألمافيعولماد

تهاجهالوفائدجمرو
مهسددالنأورلةالن

انثامنعالطأ
شعسورهدالته

انىأوناالعرا
دتماناحاجممألتم

فىأالمصرحاونول
هفئموشو3هرصع
صارالشرع11ص
ستاكطلامنهاباء

وهوأوجهبعةعدأرأ
لوالااحسدهأدبعة
تارفرشائيهقيقا

جوابهناعاصتتعمداث
وتحئتصثربىوم

كأالمحرؤلقاألحممةيافي
بامخاالوحهـنفبر4

جصراتطاذأكاتامغفى
رألخصوباعطلغاسرث

موحعثهأنرثد

أءصرئلاأل
هوالنرإالصرإم
ثدزلمجيدالحهوارر

أومنهصرطثقوول
علىخولهساومونثث

المحنوفةحممةلفالج
نلوألىرلن
اناموجودأوالاىميا
مفايمالمفسلفاظما

برانلتونيالمثفصل

امذزالمطالقاتكرجم
األخفهثررهفمب

الألالةهسبببرففبا

تغديرحنضموجمهدثلىكهلبررامحذأخألصقىيكوالفممغعووفاعلينعلرنةالهءيطرو
قضديرفيرجمروكقديهركمضلووعلىماضىخلقعسدأتحورمتعالههباحرهجهرإلمعمجملمهئو
كاضىفعلوندرقمهلكلمصرأثحنزنمغعليثكهكبهوالفعلىمفعرلمالسمثورزنصفعولطربوا
نابعلصلضسءإذوليموبناعلئثمعنهووذااللطمونامهصنعرفيلكنردمحيصدظثامالو
ىأوجواصضمافاففاةوخيههـلمتيامحفوفثحزاإيوااونملعمثدفاادفيلىو

كثرمغاخثثلنصالباوبرالأعلؤلعطمملنجتاوافربىنعتملفثافؤعيلىسكلفنثاقوطف

لىاءيةاعننآثنهاسنءلىسههرئصلىعلمأأباجرممإلمبثيامبفةاس1مهتدأوداسا93اظلألةمى
لىا

اخثرالممتدالشبة1بروءلمضإبهافيوإؤايسقاكاانلمنوسكمعنىواههثماتفاوأ
لمحأنيهونوالهموحنهاتانهكعرعلىوباالممثسبهةانةعلىيفثعيجوزضمبطمبااعلامماوإ

امرونالوصفنعظراألشاأمهاافيمهليفاعلعلىابهسرأسمفضكىوفىنتهىارنعاوعثصجهقعت11
لبيثامدوبمرهذاومهفالمثمبهقعبونجاأنيمااللمرادىمهاالظهوكأقالمافيهغيانياصنافتيقحبأل
لفايتعر1ؤدثسبهةالوجموهبااالميعالحذفحرفاعلايمضنصقةلفامحلاهآسحالحمفةاعإل
نههاثاتلىبرابمتعاتضرالإلزمنوامهاصتداوممناتىولورراقالاؤصوالمعرتعلى

صوبظهمراعنأوالراقولمجرفيأنبهوخاكصوالقاوهوتغدعليلسكالمامحذوفملداللفسيا
واجصؤغامطونمسبهطعاعلبرآالكلاوفاعمعبهونرأنبهووالةلفائدالصدم

أجرالمشمهفسفقالمهقسدفةأملهقديرااخهثاضدماواريركوثمفخلىصطوفاريرراكقلو15
موصميفىوحذفالمقعوولواداسالمصدرفرفاطاطرهئالزمفعلمنومممونجةالمعنىفاعاهابها

اعفافةنليامضسافاقلالثكطاهرووزتفديرعذوتدابضرهركطاامصصاراومتعلقي
اسةاللهمنثمبافالموصوفيكيرالىلمفاداوالسلفلببالىخاطاالصلوالمعالمحعرفوجمهافىالصيفةا

لنمباعرادتفروالنصعنهكفرحورافاالملامهفقالحاصفمباضافةثمبالمغعولبهفشبياعلى
ونظذاالانالقنىؤانمهباهدوأولوانكانرخفاالمعنىجهوامامناللفظهـيمنهلىالخفف
سقابمالقلطاكلىهعالواصايجملاالىكهـاوالخفمقفصبافىلمةاصدىفبهالىارفع

فهافيلبلعاوهماارلثالمحكيرصواماقيافعلهاألؤلىاناالبلىجميسامجملكاجمهمعألعاطضاا
نعللدالىبفتغامموأللعدىااسبمفةباضاوررعلفاولياممثافاسممبتداولمشبههتمعاوجهلا
اولعاقدىلمكقالمحالحدامملىوادلمبضرأموفروعفىثايفمالموبئوئعامفىلم
فقولىالنبربهتعلىاالسثقرارالثىهيرالمستثرثقلاالمحعناموضحينبراوفيبههاقىالستقراراللنكلبا

ستقرإد9باثانيامتلتىالشقولهوفلكالجحمامعمولمفصإلمنملةانحاثصدرمنهيلزملبعأرالمتعلمق
ولههعهمنمفععلثمطاواليهلاجنبنامنفىنبملعملالحنوفمتعلقبامخاالرلخابلفثتعإشا

فيألخاثاوفولهنهيابافيتخصلحعهآلنفمعيولمحلرفىأشهكرالمبماأظمنثلىاردودكأبعئ
منمراالناجاتاحمصرعلىتجؤداننبربهئعالقأليصسثقرارالذىانثهـستتريراضأإللمحعناموضغ
نهلذى11و3الدهرأحمعاضدكفؤإثىفاممالكغولهالظربئوسكأهقاالسمتانهغل
إلفعولكظددالشاأحدلمنعوتحوجلقافاأعرفععنوئأليلنعتألنماواولىواوكبلشهـال
لمنللنئىاالىكؤبثثلىبشالأحرثاالمعرمحلمحعلافاحللسمجملللشركمارطأل3اائنكعرالوأ

اطفدنعلالجةفاعلىاثعملرالىهافاضعرضولمحفماليحنالتحمهآومبتلبقءوقلح
ثصطقافالءدليمثنثبالهفلعالمجالمالموعرلعايرالمجرركووالفشعملضو

ضانحربمهوئببرامبإوءبهثعفوالفرالمفعومماكصيفبهفنافمصخاكعهقواداصرإلمب
بيةسوانهنغعصثثبزاحمتعىءنحالطلوصوبىمايمثكوهوكريرجعللالتصضما

ورفممعإكاباؤصفاعبهااهررل8مرفاىزراضاخيرخمنوصابهاههـرئخامضا



ال

خالفاطاثئيع4آيمبابلدصمأوالوأاشغنالحعنهتقهماجرارعلىاصرهعالوفاخأل
مفماتالومععلىمعالوفقاورليامفمافألوبهاالهاكنىلحالمنامكلضعهعوىالفار

زعلتناالملبهـلمليوانصبإلؤعيدنىجهفاامنأيفوهيمطلموبمندهرلقرمنصووبهولها
التصلإبهاياثاثلئضاعوصاتصإلإحلةمعموجوكلىموصيصطوأمالماحنمافماألىوآ

اواوكألتقريرواوءكفصلامعطالبمكدعاىفالككيزالمحولضهرمحاقهلانىالمحدكا4ض
بابهأمنيهفاوأومملىممنافاأنيهونسيلوفاعلىواأوممبألامصافابلثاالوماوبممار

15رمجربمفساالصفةباائملافصممربأومجماالممنافاتصلاالوماأوبمك3تقدسفاراتمسيما
لصفةلمحاقاامائداالماعفبهاادالعنمومعمحبورسيوهتعابهابألومجزومتخررؤاهيقووال
علىفمقالرةبغربوالمنمثتقدوملااقصرلعههوااابفمماإمموهصاشاال

كمونواثررايثدتغولثتىدبمغيؤمنلمحبماصثوائلقرةغالكأبموبنعنصوألىيئأللصوا
ئقدبروالنفوأمتعاهـباظيهالتاألومنعلىمعطوففمافةامنبمنطنعثألحملنالوهثعالق

المواباألدنيرعمحكلنرطس1إيماايهااتاةفاأومنألامنشبهررالفسفقفالكفمهاءأالحماخأ
بوئمامثعلقازبامبتدأوفهوفبلثومماهمفاسثفويخلاومعالقدلممومكفوثخبرانعازمل
ريتلنلئاكلثصراثجوابجدوضحوخيرهالممتدوائداخبراثبرنعموضعغعوقلباأاووجملق

لغاءثبتداواوئماخجازبالجثر8كوصاألتكاألاكلىرفعمحلفىاكيماوألهوصكاوزاقبهوئحصحولهيا
مألالفعص مألمةالوسمفاوااوظبألنخصقكاثاليلموعخيراتمعل

عاقمعدواذاتلفأأهرنأقفعلانالقوسافتفدلدكبانطقمتعلقهناإباول
ونهنهالاابممنس1ماكفوشوةضعلقافهلنقلعاالبهوضعأنبهونللفناوانطقبا
قجبأوذامئصامكدهئىلكنكرهوممطبىشالكللزااصرصضصوبالواافالماصوكأئح
صنلتبعبننهرنجيثليافعلاثخطملالأىأومغعور4دضجباىأالاصععرصمم4يهودذاداوو

ناغاسقدألفاشثاالفظماناهكئيرداففيوانزعسكبابانالقأنمموشموكتهلونتسنحاطهف
خئزالهالنقدبههـبملىفاوابنافههعواشجىاسعفاكامولللمضدرحاالهوقونحثلى1رفوفالزامالاهثمترك

بئامرمعطلجئعييروثالشرهأووبيةاميابعدئامالكنههلاضدوزفىقتطا
4مراضحاونحميئتئمغعرواكأيرملىحكئئلعههمقعإبهثوال4أوفكئرا
طبىلالظرائلرووإبالقمرللضرورقثتعاقىبماألهمؤامثنتافاليمحرولىكاثقدأد
ظرالنوفيهىاالإلولنامالسونهانصطأىفظيهـةفةواالففانضنهاالمفطااذمناطاعلىولنم
وولبالمهناتاعنلثعريفثكقبامخلمألمالموزوشبهاامعشااقدلمعهولهعانممسدراأضماف

لطاهانواتادائللمفيدبهونهاالنهنالمحنىااللحبيانآيهنملفدنتهضاارصلميؤوببارادالمبخزلناؤتنا
لمهيلخهاامبغتهاوأقعلشتعأ9اثاررفهومنجملمحرثدحكزبنحلىلنعهرههغدربثصولمحبفعلت

لكفونحومادقهحادةالقوياهئرموكدبافونجاالانمبنهاوألمصدرالمحملفولهفةاظمن
داتالتفرنهامعنىبتدئحبايثهـأواءبتاههةحولهممفعالععنانحلألفسا5دااعالتدأتاور
أووالممزألأمفعوللتمنيةبااهناخإلويعيدآلطمستتزيه4عوفاجامافررإقعلو1ؤ

فالصلةهالملىئهدنكونالدانجعنىناقمهثررماممؤألفلالوظالميثاوضحراالينشاقأووحمالثفل
و4صكمخاليئمكقديركثئالوجولبرعثهلرئسعليهماقاقمعغالماكأناركأةألهناضعم

إفظوصهاانوائهفرأاالواثحبرعاهمرواالدفمايفظهدونلبصرظاالثمئسلماالبهاصمبهصرالدال
ولهاشالتعميوأصداافامامفباصدقلكلىارعكلسهـامابروكالولازائيمعكأله1بهماالبروأن

غيروفالشيهنمفقاالبنكيسماعرصعههؤالمفىلفايغلفعلكيرمعمتنرمحايفاعلنصسواكل
دمةولةورذوصرهقيسولبئزرألهمزكاللمبرصاورجركرمألن8ررفرأكصكاااطسوأللمعا

أأهغرنثصدمعصوكويةجارثرهىلمحفعوثصثراافيافةايممنمضافثاىوبامرماأمئبىبا

ءئككألفيا
يهرإقالبرأل

وماسلملدساتنائر
صفتارةفاتنها

كلهملهيفقكدنم
نمارة4وشيئفي

جمسكوتعوفىصندأ
طلببازعاجأالىاكاا

و1مشبضال
ثبرفكاطل
اثممؤتعلىضررعال

نجفهبافبعهماثصأفم
المبمدوالضعلصة

اوماقبالممنئارح
لمحمئيفررظلىتأوي
ربرالتستعفركنئح

وألوأستغفأىإالثه
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مهال

ءمقمارفىمحهروهوأمواليمهايسالمبتداانجمنىلبرامنثبماوهوألمتدباةمةوشوالموا
لماومفاركلىعطوممنافنرووضوعلفحرفو1وليانامالأاللهثوعتررةباك
اءبىاماوافعولصلةوافاعلوآلفعلامنفاركالةهمحذوهوالنعتموصولاسموقاضافينإقء

ىالمفعولحةنمعيكللىصلكثالهافاطاعلىالمزوحاقارثرلىأاضاالموصولالىلصلةامن
نمفآلعتيودحالىنمشاءالمافلثونمحسذوفاقولحارةقف1كغألوالىةرا
مالعايراصللمماجمعلواالعاتجةييعةالمحفوشوالقوللذلثامقولةوالجلىليهاممنافايهرمااأو
وهؤبلهالمشبهسمعاعالصالغعلعناعدرافىبئههطانويرابنقانرا

فاءلسةاعالهرخصلشسونمعائدقكيةضرضبهالمتصلةل1اوألنونابئموبئمؤوعممنارع
لةفياالمحلفازمولهعمبهلننةءالاارعئذرفتثذوهوتوهؤةومهماضو

اقووفمميرسترفيهماميإمدوفاعلهولؤموفمحلىقولحارةكافاانتعدمكنمطرومنعت
مبنداؤتلوفمحذأوخبرلمبتداقبلىلجلةارمكخمدمؤنجرامبتدأؤثمهونملمسترفىتميؤضرللفثيرا

وتمعطعلوفاليهامنافزاؤاومبتدأوجمعثيرتهجللىمحذونحومععميرأوخبره
باشهرمتعالعمعغدأثاشمؤضومبخالفوخبرمعدمفيهونعشاافاعلظهـروجملةنرءد
ألولوخبرهاتجداابطألولوراخبراصخبرحألتنهشنالفرنعمومنعثشهراقدآليبةاكافنتروا
فيمشدأووماأةظاشهورعئفلظاهزمخألوفاعلسيزيشوبهعأؤقدجمابفىدلمجرواكشاا

الكسرةمفشااسأضه7كصرماذلأوالبفملقأصلهلنمفعولمبنىمافىفعلؤتلخيرتيابهسر
خبرلمبهداعلفاوااقبلكساراواوياملسكوعاوأقلبثثمفدسلبصكتهالىقاقباهااياوتقاتغلى

نائبالفاعلقلتفالانفاعلعنالنيابةعليرفحكلبالقولبلهلقكلماكيةفاعلمحذوفمألمحي
داشوءلذاتتعادوالتهفألفاالافظىاأماالمهنوىالشاداثذقاثاثنلحأوراسشااكالمةحمونالبم
كمومحذالوللغمعنافكماومناطالموضعفيرومحولفثااهذالفىمحواذاأنجانقصالتة
ييزوجماكايقولبابكللىنفيمناقصةةصأمااالءولوقهلاودءلىرنجيهصصثلوفاماضل

وعلىفاضسلآمسيأيقولهيزكمتقدواماجمدمحذواوانعشنصبمومنعلفاعلواععلامنضللفاا
لخوصعتدهالميالبلىوانمأنهافاعلعرمحمحعوضحماههزألتابلنبمفىرالكثاقاقولا

نأئبلمحنصوص11ولفعولمبنىممنارحلذصولغاضلالهيقئلثثئادتقدفينموأمحذوف
اقومعنانيةلممعاافالمضسثنقطههضماعلىبئييعذكرومتعالقعدوفلوكتعالقواماعلا
لكفوفالاؤهنلمممنافالمالهاوممطوفمكدالمبتدآيخبرألخكموكوارقحالمنلفصرالضروال
نانيدؤهوبلةضرايسنأيبدووتجالةميمالىوداعتؤيخهحمهوؤافصمافعلعمنو

عدأوالذلمدحاكلمحضكراامشولذواقدودويمتعدقمضلااقألس

النااليظهرألدادمهاوصحبراسلخصوصمبتداخالمفنمرحالكاهرأااظاللمهعطبماأإلمواتيم
بمشعرتعلقهبهواحلنائبامثعروفعولومومبنىمجزوالبانلثصرطاولأيقدموشرسف

هخبرهذدأمبلعلممحذوفيوألغولصارةل1لعلمكامحذوشوعلقهولثصرطاجوأبكفىو
معطئاحالاىجالقتعاامنأالواعلفاةلغامنالمقتنىوفمائلنبموكليهدمالةلدال
مؤذككقولكذصعنفيلمحصوضمشعرباخهـقدملبيشواؤقدساومحذبالماخلخصوصوألمقتنىاصكلى

نمكصلأيدولكاامحؤجلالراالنعالنملدخسنكأتقولزلعمامحالمغتقطالمغتنىعمنيضفىيقضلعما
المتبععالمامذوااالمالفالنماومعنىشاطبىلاموضوعهاهالالمسثلقثنعرجمألملمخبراضالمضنىا
فعلعلالوالوااممعولهإساءوععلالهافىالمفولاموحنعسكوأمرثلعلبوايلما

فىذىمنهودسمطثاسكلياالجعلأولمععولمينابفميدوتبلاحعلعلىأهرمعطوفا
موضعكنغأويهاممنافثألثةوفوبهامعتأاحذصماحبىةىالقألمناورالوضع

أقسأاجوزابهالوهـاطمببمسايللىثتنمكلىألجصالوالمطواللئلايايا
بئطألاقرجمط01

لمرعوطمحصو

ولمفصنكمعلتى
دونهأوسرنهصكةما

شرطيمهاانو

الىلنهمسبةادحهـا
كأمنشنجىامملىا

أوصبنمضازفهلهبن
ونحيلفيناكنفما

شرطامنهياآلوايصرا
براءجياباوفافوا

يخهطيقالؤالرة
لىتضلىوتدفيهال

ئكاةلقااليمىءفىا
منصمنحواشض
ماى1يدططاشبهذا

كلىمسلطاشوسى

قأضوطاالفعاية
الاأردتاوانغى

رعيةالحسوالمضط
يصدتحغراقئ

ابعةلنطالمونا
وعيارااالنحرو

لكنصدجهـورألهماا

ليةلعااوأهلامربا
سااعطيغملونها

اإلسبهاصولطيؤق
انلمؤثراابمبئوبنصمم
مخونتولانفرقاولشعرا
أحمخيراانهمأبئ
مافيةأحداالبامن

ش



اصها

حيز



مما

ليهاثمظالمبتدأوكأئالىلمونذكيراودؤحياملىفةضاواألمنبىخلمنكوراونمكالت
ؤلومكمابؤأيررتملىتظوناخهبمبرنمكابقبمهنىمئثهوالهمبدرالمحمضوبفهلضمن

لمأضصفبهلةوبافيفمتهلقلمعزتهـمابهامحذونحرودامواكاألبتحلىرفعكلفىىاءليموموما
فيجهلوتنهوتفيئميقىعنوااممنافوحههناودالمحهصجخطىفوماولىم

ذصعععزكأعنولنجههيئوضفطعؤأضيلتففعيزالذىافعلوألتقذيروالجهأممشامحساهعر
زومحكليماسلىنلكبئمبتداوأنالبرمحذووبعيمالممناوريعزشارفبوأزاقااللمكودىهفا
لةاللدذوتبهوجوأاضر9اهعنىمصكلئظرفيذ11هذاولدعامحفوزراتللميماوانضرإمغدأدنعماحمو

يراصناجعليثوالجلىممنأنحاثمجميهرامنهولممفعووامعنىعلالمحوتفوأكمعليهلهماثى
بهـلةرألفا1وأنهوليهامالةلدألذوزرومحتمفيولومجؤوممازوالملمرشثرطحموانيهااادا

جرباضأفةاعرضكلمههلإمكاو8رخطبئولتغمنملااأرشدأيعودوهويهأوسرلثنجألا
دأأئىدهـمتترفلفاعلااثمفعويؤالئبمبنىقرنؤبقونمتعلقبهولهعوالمنعوتبهامحقواقق

ؤأئلمنخئىاتغوارلئقديالهمناالاليهاالعاملىقعاواومؤنحكهققرجموألتففميلأئلا
تكنوثمرصفإؤائفغكأوأثواطابغةاكبقأبهلىتفمونلاأفعلصقرنلذاافاضلطبؤالتغمنلا

مصافارألمبهمنبمشفهماوتالمحمتعلقئجصلوفاطصوالىدهاينزوالهيالشرطائل
هرمنكات1كونماودثالملمتعللثمرطبابوألغلرأبطقاط1فلهـماوخبؤكنثفياإليعوا

ومعموليهأسنلجةففهـثوومتعلقأبهلرإلدللخبرعغكماوىءتحكمياومنملبا1كواحمكمستز
كلنلللتفالالىايهاؤالمفدماثنثنزلمحمنمممتفهـمابتانبماجمرزوانواقدأثمرساواس
وعضوفولمجاتقريرعلىعاإزاالعتوكرخبرثصرخموضعهومثلبدالأ

خبريربراينثأيألقفالسمنهبنكرمتهلقكناالالمحذوالذلةمقلفمباموضعبهلة
عاقىندكدئظرفيةبالداذالميوبدىركنشناكلواالننجيرأكناثقوثاثؤالتقدكىيها

وجرعهؤعنحارانزممغدأرملغغداإولءمحنلراكمداربمكهرإلهاكبوجدو
جدولتفديمواتغداارالمبتدرفحوفمالمسثتؤنهإللصانائىخلبناممالفعولباجثاأولمة
إكيرواعلةفالىافتطرموهومصداضلىأؤرورءداونامرولزخارهـشالوحارقاندا
و4يفركايممم1كأؤإلتمرزاعداسلبرأهتصحرمؤكأعنزرمغعولكولظاهر11ولمحتغضلالفعلى
صلأدحممعلاعقثأنالمماأنىعاقبومفعولصألواالثرولعاوبعاقب

ضربىبحثدلابتالجهثيشعلفاثنكثراحابطهـاخاكراازيهثيرإاعضولمايختلمئهيرانمنلىلنغمتا
أنردوصتغبامهجوانحرتعالوشوثنهرببترارخموعنحفىلحوقةجاكا11صك

موضؤةوبثثهتهالتىثالطدةزاأملنقؤثمنبتركطوإمتعالقفاساولمنةوبىممحمنافمل
فتكاعوألثاجمالنمفرزترجمجصرلهلنصتىلىتغضجزنععاصأولىإالمفعولجترلمجونصبمكللى

فيننادتضديرباولمحأمتعاسالياهامنوأولطعلفاعبالفعشلاوباومتعلقطأبهوتلعية
لصدينالنارجمنفهألنحالمضااذفيئدبالفمتلالةلملمنلواالدقدالماكليناألشاط

هؤءكاكأهشامابكلىظلولصؤامىففعالمكثلنىعبها
نعت11

الفاعلعلىهـلمقيركثحابنقلىكالال11بيتبرأمتعلمباالممشارعءفعلىعيتب
لفالمجوأنعمتجحاضكاؤبائىأأويئعيمبهوئائكياعتيثوا4ماألملبفبعءاأل
ماوتايعيعمتمأوخبرومبتدمئاعثنفانعتكلىالمطهفالبىروعطموقركهعأ

إكاكىممههثكمعطوأووئحكمزرععالمتبوثماوصلالهتىوجملفصجبكغكلىكهفئاءوليه
اىإكراؤشههنامصدروبلقمااعتاكقإبهلةوباسثقمدؤمتهدقإبهولياموصهلممنافامم

لشاطبىافالفعوالمثقميماالذىالمعئىكل5بهالمبهيتىالتهاالوأبرثلىجعدشمدج

ثكغاحمسائأف

ياتاشطن3وا
سنانو2ودولة

ماعتاثوحور
ئضدمشعافانالن

هاى41فهىكأاعلي
رنحئدهزافىأنافبقوا

لمثالامئدمماة
خدعوابئكحلثوا

شؤهماصثدأان
وجماصرطيةانأى
ننمانخأووابرصنرزا

خعانةقوممن

مممالفكأةااكااليكل
جيهأوبصةأركللىصا

ؤأشلمفغسيرحة
ةغلكلممنرة

فهعاقيقعاللنولثا
محسدرىونارة

رصماكابالمصدقالتؤ

المضارعبؤ
الرركسالفاالمظاف

ن4التهيرض
ثاقىالمجنففءصم

رزئحويرثدللفحعلك
تأوالدهثاوء

اكلةلداأهىزر5ؤانأ
هضأثهلاعلى

أفىبهبنىأنص
أثهماصلددأتص
اىكراالتؤو

غيرانالصاهاأل
ا49طوحرالبررخآلفا
امكؤاههسافرهازجمه

لهءلىالحاخبان
هنحعارعاثص

تدخلفألالألسنفبال
كالهمصهئ8ضعلى

أشرطبابازرفةو
عالماتدخصلفافهما

ففليماهـا



صكلىحلسثفبالوئ
وتغاباثسافى

ةأنرائهانارلفالف
وفيكيداثعنىزءرك

كأأكوفالطلتىص

آعمثبروكفاااحا
حمثيجماريالها
رزثصدتمالج

الإلمةممناالتهفجنية
فعدلمجيبئوكتاو

وافشبملةكقوولغدما
بنرأولففبناىاأن
ورهاهـمجىوطالى

تعطوظججةأنكولهةم
الأوابالرهروا
مفصرةاثارةئى

قبلهالمفثونجحمله
اىلةونءشء

أئكأاتفسيرلة
عاأنهـائكوفأوحألتا

فاألمراءصعأالفالشا
رفالرزتفسامسسنع

لهشاصكيكذاىثمو
رزوقيثاعفسرهبا

ولافمبعدلجةتي
وفكرىأثروثو

ن1نرنولماقرلا
وئتأضمشهااثاففور

اؤبمهقاسثيةجم
لمتفدماأللمثاللفليةفا
أنواؤبرنحوعةألال

رثتمؤااوتتلكوأا
صعنامنهطقايس

ضئحووألمفصرةا

للهداأندعوإهم
مشللتقلىاللبنااد
كالظجملىرااعلة
منةاشاتنضةى
إخكوواللىأثإ

ائلبانالهكتبضا
ممهاااالئكاتفيض

لةث

علهالفاولأساكنيقلداألمرابلألمبمزرمممنارعفعلفايعطأهودالدصاسبئوكلهويرفأصوا
متعاقيفقهرمحاوءواومفعولمشاةلعودالىكرمهمعننزمهلفاكلاونائببافعولوهومبنى

كنىأءموميولماولتعريفاكلىمعطوفرإيم2ارواغرورلإلامعنافعتفدمكللىعطب
أيفماوجملىآتألولةمواألملمجرورقباالألولمحومالمالممقةاعوضعلمنالمحوهطتمثاافصعولءعمبثنض
فيكاوفولعألفلراوجصرصررعتاللىيعودسهتلمالمسعترةلوفموفاامحلىجمهالمبماملم

باهورمشاكتومبةووفاعلطأهررلواصسكمكلاللفظفياقيخبرلممتديسثذوئسصمدخولياهوصنحفع
نعواستقرجميرجمااوااتعراىصافيلنعتاهطفصديرالسضولقومشممخخركرماو
كطاثهـملةإاللحاللدىيرلفعومبتدأوآوءوبقوكرمااحررنعضوذلدكفولكآإلمالذىا

مخكدوفامعاأصلمتمذكيهىأواليهامضافدتو1نثبروبهفعارللذىباالستفرعندمتهـعلئ
ماممستثرفيثووفاعلهاواوحذتعرأعرمبئىولفاقفثهـاعبالمبشداومحموضحفعلإهوجيدوا

لغغواالتحاعفوهواائدضاوامكملفاابفعارءآقفوثفعوليقباقوراعلىلىلىوسمالمنموصايم
لخغديرواكفونجكتقشةحتبامتعلقبمشتقأصروهلكانضتجعومااللنفاضعثعئىوا
وبزرتهديرموتلككصعبأثمتالمحذضراقملسيللعينتجياممعومشضىبهصئضلما

خيرتجالكذاوصعبثلىأمعالوكاتوشلثئيهولحادمزصأوءثاكوداقاقكمه14بالذال
ذىقبلىلختلحمجمضعسانهاكحغعثوكاممونحاةمجوزأتحمناويرموذفىتقدوفين

لضثيرعوأرففعلىسزاوكأمحاطبرورخاصعلىطضرانثاوممرنتدسبوأيةإصلا
ماضمبنىلىوغقؤاعطثخاءعا1ثلفأعاومغهولنعةيهرإأمهتجشواوصعالقكأالمرسو
نصبوصرلؤمحلىصماعاشوالتأوالتلبهليعهللدؤخستتألواحولهكاعلىاونائبثيهءئي

لمصولاعاللىملابةصولماكائؤلعآأصاتلبنلثلغعهلئاعطمتهاحملقاشوثاثاالعطأنهـحغعولىصكلى
لمحدمالمىفوعلمستتركعيأعطيفالضرأعنممطلخبرايئكوعتثزفماافئشدلمحلناإلولانحهللغععلثاا

اعقياثوبامتمتعامظرفياووفاكلاصل3ضحتجلقثاوألىئالللدالغدلىالنيابقتناثلى
وانليهاقماافقباضوهـكرلطلباوغرلهاضطروالمعلرلمالصئاافثمإلخرزوشعمغعولد
ألضمفحولعقدملواكجالثحرطلغاكرابطلحوا1لقولىفاالثرطفصلتت1وسحرهثنرط

المرنجاجابمشجزعمضاهـفعلىأقمفولشرطمماهالجملقجاضهـكرفيهـموفاسكلضر1لم
تصكلرهانمديرهوالثمدقهماحونحثوالرزأنجوأسألشرلوضلىطلابنفسهولمجزومو

وفالونعتلمرخسذكيراومعتوامحمدلتىبمصدروبلعنمرللع3أفلثلىفرولىألمنجخأتصيعا
لتزجمواامصدبىافررمفعولىالهعزةمميقرإداألواعلفعيهالغالعكاطققو1عالتزفاالىإشاطبما

عاليسهكالممنافماكيرخلألذفثارواادوألاالفحكلىمعالواالطالألفكيرالقئىكا
تذحميراااللمحرإدواولتزقدهـفاداالألكحتفاررالموتذكرءوافماورالاكزفالواالىير

امعخبرالبتداعلىصلىانضيكوزدكودىلعدهاوقاالاومافيامتداوختوهلشاطبىاقاشه
يهاممنافيهكيرواالشلياوفمعجأهـههاغسفتارلمهـمئوقييفيصباباضاؤفلىفزك
وهلرطثامعثىمصنيلبيسعظرفأفامحذونجوألهالمنعوتملغالضافةوربهرواسعدو
ثتبااسثابفىشامابقاليهطكثراالبئلثاقاأشهرهابتوالمترالناأوئليرطأثافعللناصلها
اءلنساطلقغذاالىتدطلهتيالمابعحاولةفاادغانيهطكفراقولعلىذيلزموالامعادوأيمهمال

ثورىازممهربممفاقيلهاؤكيملمدالفاءاليشعامنمواذاتهارماهـانلمدتاقوهن
موفيحفىانقةالمجهاوآلررقدإشالىخأشحاشرطىاأداةسثليالجوابمعحوالتقدموكي

فومتعلقمكفرقهجمرأثتترلضاطلمنأطعاأناودإنجكيرهماألكثويهطقولهلملىلاذالابافوجم
اادومماطالوازبمركالنهالطمحلفلألافاباعولمصعوليوأفاالفعلاقنفرفيجاكو

ؤمضفايرمنعيتهستقديراليتمحلىأفيلثانيةاذالصوجوأبالمشممنربىقالهاختافاذاكللىهعطائتدون
لما



كلهـا

عألنحمفعولصعدمإونعتافالثفرفهإفااذابالواوالعاطفالهالكونجهئفزصهإخنااداباص
ألهلإهممضوتجثكلفنهكلوألمناإضعدءليباصلمجروريرىوويىاإممنافمعمولى

لجيضلموتقريراممهافها4ستة1وبمتهابغرأمرفعلخ1ومعنىلىفعطوجهلإ
اعذبغعلفأعلوررأنثرطوأوانستئتاكليرلوصبهمعئىوجيدعاعمودهعزروأ

موفيسثؤءيحديمافروةاثاهالمنثةايبفموإكثرررهانتاسلقفلفتضصربهثرتحكح
اومنضرتلحالعناموضحفيلماصللةكلوفاخلتلتوقحفدصحراؤاولاللوقدتاءالتأنيثوا

فرامتعاصرهنالذوومتمونفمحفوفتاتمفعوليتقابمامرامةولممعتترفىكثرتضرما
وأولمحاالهمزةحرتهابنفلألمحاتمعأعروولطعواقعبشمرطفيابعثفعولناءاباأاتبعتحثلةهـ
لنعوتاواتبحعبرياوانجترفسكدكلدلهآوفكلدالفيثكزعلمظوااقطحعلىطوفحرأا
وكالديوضرمهيفاوترفهايعودالمحألمنعوتامسواسدتعألطافعلبهنوحرششرطانو

لههوومعممحذلعطرشكلليهأأمرولاقئئيلعوباقالعدممفعولفممبباأوبعضطعينامشا
عفىأاخهاوائهأفطعأأواتبعهاالفعوتيخقديرالعيعئمعنطعلتطعفاعلىطيهنضعلناو
قالوفالىبخمهبهالمكردكصدربهووالمرادلشاطبمافيموبالنضبالفعوشمعينالحوأطيهتآلا
هاجمروراخبعفمنكألمهنهمفامحذقثحمفعوالالىهـاأهماسانالعناموخملموناوأنبهنلشارحا

لقألطذلئاظماذوأرادالظأدلئضريرالاهذابانطلشاواعترضهاثليكودىكاألماهـلمحونجاطضملىلها
همصرجالمبينافااممالناطهيهلليؤءلفاإصغيغلاآلخرولملبعفائكامخمجناباإإاكتهـطعءآوبعضها

اأحرجمطففعسلانصبأوارعااالشاحلىاألةيألذايكعرأمنرألىوتتثمتهوله
تعوالكفموملشراصلفالعضولثرطكرفطانولهدلمفيزعالمناجذتآلضاعأحدهما
وناصهاأومفعولمثمشرأأدمبوطعتقفدلىلهموناالالىصوبمرلليمأبممعنممابغوالج

فألبلوامنصوهمةدمنارح4رايظؤءنحنقلنففكضثتعوتأواممفدعقعالوت
لتىباالشألعالوانصأوناعصباادهصكمماءتثيخةفههرانلهـماثفىلمثاطبهثأألاقالطلالق3ا4في
ومحيلاأولطبهمافالتهأؤقركناانبهئتعالىكثولهإنإدغياكألكمامعالىاالنلشفألحدا7

بعمهيامالأوشتالعخهااتلثعافثعساألعيتموازعمديراأوناعمباوفعتطمتالكامكليايظيرتفهانجك
محاللهـعنامسألمقالرحءظفهتابلةنحقاصمأمحلسافابظهـناصبأدنأوأوأممتكونلئمص

ثامطإلموضعهـئلةالمقحرجاقميخيرالصفةستئناشفتصمقتفطلقطعاأنمنانشاطبىفاللوالدماقاله
المنعوشمعزكاناذاالوزمةاإلاطلنصمبعلىاموضعاافألولؤيلهـانفةأالمستالحلمبأدناوهذاحكلراا
لنراتيعداحوالورالمحصالمعابورلىاصقولهملثيضيبعيوفلمضكارزايلصغاضىحأو
معطهىوانعتبهفللمقفيندوتامنبئداكوارفعلىصكللموجموالسوماقصفاشلمحفا

امعامةامكلؤوعاأفعلاالستقرأضفيرااااجملىماوالمنهابالمناءليمولاعمللمومخوالمعلى
لهأامابييبطالىااللمبتدخبرارفعموجممهـهـإفيمالممهواعلفاوالفعلامنأفيحدنهؤيئعللغاعن
لجالةاهذهدالمحالحنعبرمحتترفمهضوفاءلهمضارحلخلثوقللمقتيانعوحننهمن

ويهثراسدذفففيحذجبهثالمنهوشواامنقلسلذلميضواراؤمدارفقاجلقمقدعلىلمطامعالو
دالتراالنعاقلىخاليمحالمنعال

اوحلةهتد13وىلنطخئكليبالعجنالمباسفكطصوتخييربرأواوبأكلىكتعالنغسبام
كثلؤكداثذقاهرمناكدابفغاوقاالطؤارىطكقوإأللصرثخبرهبالبناثفعوكماا

كلعناهاوهذأأنسىاكداباممغعولعكالباالكهوأالسحوقففقولكناظفصلنورنشباكدأوأصل
سانهظاواابأكدأمشافىاشاطىاقالءإوالمجتداعلىلصلىهعموالندبراتمديممنواسعلمبعدهما

صكلاغةالموكدإطابئيكرنجلمصالثانجثاضميربمزفيتعاقاوألعيئانفميمنالالمحمهفع
أديؤآاءكأكأكلىمطوقاشفعلوابهههمايرضجرممموقنعلوالمفعفاعلوللنامن

لمصثزئةلخاصاهىال
نزايمبرورالئخوثر

اثتأشوألنذهبساأن
فيصكلىالمفيمثفا

كاوألملؤكهـباىان
صلانحاةلهوقاتصش

لهالمتفدمفألجلةاألن
فحوليانجهالعووف

لاللمابعفرراليمولأ
كأنرااوهكلص

ماماقعالىللهاقول
ولحاألهأهرتماألا

هعاامحوربمرانته
لىلمفىالداشاناى

ميهمفسرةاهااع
سلىاليشالنهلشنا
رةهغهجمائماا

ظلىفاتوىاالمزأ
هاهاوصكثصرىإلى

انحثلىاألنحملهالو
ألهؤتاسةمهأنمءلي
منسهيمنعقاتدون

انهأالءيفسادالمعنا

عبئوأأئسونحالهميحال
مقوأللمجوألرالت
لنفحكلىئعطلته

2كللتكهةىهضدا
ضثسعيهالتةللىئس

فرفمهربالعادةتعالى

لمجوربمكدرلىافعةا
نحللتكنعإلىالمحميإ

اللهعدواعماليول

اوحملمرور

محارزأمفيزأاكااك هربئدونافنض

ثأباهلىلقايئامحر
مسيرلماالئفتأبالى

مأالكثمنتقدم

انلسيأابصعسالمفى
روثهفالبون

اكبميألئألقإ



لعهيئكامدالفاخلراالثثنيهصعتزفيهـوضرعلىاإلؤلوفاللنىبزمظالثشامعكلىسثطيشادلفعنممابم
احمرفزةبهمثرن11كليوالءفإتمعئىزائغديرصعلىباحهعهـماحيمعاةامثهلأوهغعولة
فىأصرصوداشماوءصيمالداللةومحطىجوأسالثصرطووأالدشنامأللثرطهاوأسرمأ
لليحقفاورمنللهـتبوعيتعتكلىالواحمكمتترنجهمثعردالمحعامافىئللسىنميكالنفعولخععاوعل
خألفازمهالصروثنجاجواومآءشيهنقعاوفوليهاعوصليممىخبراهـئيوجموأحالتبعلو
أ8لخاطخميرازيهنمتبعاالممزيهنافعلجعهماعثنققدوأمفدرشرطمرراالصروقعلئفقمكيل
كونهايحالبايوىبانفم9اءلمانترفصرعدجصرالبلغثتلبلهخبرهاوأبهرتيبابهاومسئترة

ىالدتبرعامانافعلزانكيويغلنيفهثرااعءثؤكدوبتىلضميرمطاحبةاسناواسحدقم
كلدىمعطوهالكرذ1كرومصولعقدمتانروكلكرساتىممشعهلمتمعاماحداتكنواملل

كامنطفالكالباطعقاططومنامتمثلىكللثال1يثميعاأوكلبلذصتعلقندثهولاللكومأتج
صمنمعالحالايئأموميالآومدممالفهمهلمنميرعذوفشابموصالوبالمشرأمتعاكأحمهعاوو

كوكاطتاوحمعاحالإوويكاكاحولداكرفيتحوأذلبيماساهـوكرماذمعنىعلىافربروإتماكيخومأعط
مفعولعكلقألمنا1ويضمميرللركاوفلثلسئعملىالملرأييؤكدثالمحميرالمطابقجموالم
عافددمغعملوآئكياعمأمناواستعملىمفعوليفاىلههفاعلسنأطاموضحككلو
لجهاستملىؤمدهـاهلموصنهافيمكذوفبلمفليثهاامنلللناللىلمنلىكاالفامنالىمثلوإ
أومحرومالدةالزلنافلةمماهقعثآليئالكشكولاكلامثلالكولدتوكمدكممغفاعلهبلعوا
أكدوا1ليهـؤممهالماصوماكبأمتعاقهدأوذلئمنالمرأداياراامتالتاكلىنتاا

لثلألثة1صيعاثججمعينأصهعاطددالمدفكدواوأباتاباجمعارظصلوددمنميرداكرسوفعل
ابضبموأثثوثائمماأويهويمعالهااؤلهاوثائهاوأءلمئلعاطفاامبالسفاطمكفمدخهالهعمرفا
قدولاإمضافطككلجووماعاحصاافيءوضعنيلى8اللملفراالميموغالجيم
لهألنةاابقمفمببهحئماحيةءبئوألمدوالجيتفمتحجعاءوفاحثلعلمأأيبىهنلومليلىصف
لمحونمعوأمجعومخوبمهامحعأاقديرإشعوثانيهاواأؤلممنانعاطفاحمهبالمصقاطعهعملو
لفتواثهانحامضمبوووإجمدآفاعكلكدودالثرطلويغدورزلمكهـنجثدكاهحلى

أالمنحوجامفهـافلسصرةاوديرمضاتىاخبامثعلئىةاوجمنلثمالياولبعالليونبهابا
ررفاصلييوهوطكذلمفيشعفقمصرةمخاظالثنامثاطىوفالماكذوفخبرميمولهيثالاوحملةميت
قالثملمةابهلةوكلآخهماالذىاالنتورسخبراكرأوبهوشأرةامنعوالعهناةليغاغدئردثشيم

ليلررلمصدواالئظهؤلنكبازجبهمانثيوأكايهكاررفلىمصثرألألنهلمةحورباكالقزدوألجمى
حننيياهوالمجروراموانظرفلمصدراعلىبراوممعاششباريمنهلناكيريألكالغعكارزالد

لبمااةنجبههوعهـئاحوايراتلصاليتعرالهىاليدفعااهامعوثرئعدألئثبمملالفعلالمحة
سبمكصكارنحباغنضعالغاىصفئاأوعغنىماهنىلغنىشثنىمرمنافعلسكنواوكرهثفاض

ليهاوالمدممنافيااوممونلفااعبفئألءأيفاوباكئمتعقئزقعوممتاوعلىشمعطىلل
غلثالغحسوللبانؤكدوثرطرهواقإليهاايطمضاتحلأفعألأزخولزثاامعطوفووفن
عننحابةعذالؤشعلىاألءلىلضميراالخاطبوثنالللففكللىيكوبنعبنيايلطومجتملالثدسطفعل

بتؤكدقيههئعالنفهـمبايينتهاثمنميرءدانععلمسلايئإيثاشواويخكلىالمفصوجحكلىوشاعلا
ألفىالمولحمجمدمخبرمجتدارطلغاحجوالاصا4يردافالفبعلىلنفعىامكلىمعطوفلعننوا
علعسهكلدلعفلفهللمحلمعبعافثماطىوقاقلهخهيرالمقمملرمدانجثقكلىلقدبئدزنحت
برالجوابحإقيالمبتدامننىداللتحأواالولملكونحؤعلهداكدهفأأكطالثمر3لة

مافرركللقساامضيتوبهثقيعيعالهرانهعلهعفاضؤيؤعيابؤبراللتتعالطثيالنحمما
فساتلرخاويهحبعععمافىجرأذارضرلمجههنىيصدتبفرءلبمباءبرئىاللمتإلبمم

إفيئيرأزفدال
بمابلخماصكأقئ

أممألاهـيرألنفث
اوألارنضرى

صابغر8الغولىلغما

ذلهفإولهفسيرا
لتعساصاررإ

قلتلمجنأولالىمحش
والئقيدلمالهريئ

امرتقألماامرتهماما
كربالبدوااثله

فللضفؤاكئ
جونررالمضنى

أبمئاارنخثسرى
ىأممعثربتهاإ

زرانءمممدرلة

دبإأشاءلى
اتهاونامنالمورل

انةاعمدواهيأن
بيانئثطفاها

اسبرورةالهالحلى

أنبهأاالب
منررلنصسدر

لمبملثمنهشاألثا

ليوافألسالبم
للمثعيرطنرءظ
لألءاأةلزلمهدلمف

سكلىثلىظضس
نالبععاللذمحمثها

لبازأليكبوزال
ومالمكحسنا

لعكميحا2إيعوال
أللدردابريموشألم

خملوناالكعنلهياان
انبهأعنط

اثهأمدافىسأن

كأغالميلمناطدمغه
اثرىالمشانم

للئاللعاليونبهانضع

لملئهالمالبهطكالض
ماكطلىزالظ2



برهـىصس
ةتمه

ماغ

فخ

كس

مالثوعالالسعالوابن

ميرأ1فلأليفبححئآ
انناولطف

اوافهربئئثعتسماا
أبصياأنكوبئثا

فانهآلدوشانغيطن
فوألاقاءبئيككعثذفاذ
سلهانهـألليقايبدبا

بشاهتقفئرصمشكال
مشكاثبكدأنكل

فلثحادفىالكرحةئ
لمئاواكنزميهكأ
2ضررقلناحواوملى

نعائف11لموهوان
لمحذونحعرجوبالمقشرفا

افأليلزمالمحصدوم
اتإواليمحدشرا

ودثذثميعكراايمكلى

المومموئةمأنإ
ألنإقلضءلةلمعسما

مصدرمفردالعهادةا

لفيهافملإلله
ومااءبئانلمةلىاةا

يعمالالنصرنحعنه

كوككثمثاوالج
كاتئابلهعئى

لسسثلعبادةموادق

انزآيبهنمكثاآظ
ان4ادغءنثعدالبى
النبامرتااولثات
دالمفنعيالامرلهت
الهككامهمحكناناللى

زانحكاوأمزلمط
بةورراالمأةالىيةدت
رمحشرىأاظلالبا

فىئيئحطضاصالوال
أمالىقؤلهمنات
لهسلئاوووأأ
اأرززىافان4وراا



انلسهادعبنافاأ
بهونفكانعام
صفعصرتخذالئفدبرأا

بانهالشلىالىاو
منذياألهربان

تانثالجبطالببؤال
ذالثمنعلمنخالفا

نهفاإلمااللىازىاو

محمثعفباظل
اوانالىمخشى

باتفاقالهامهنا
معنىلهاالشاوليس

مصدريةواظلقولا
عؤالبالجاالنخاذأى
لمحدفعهااممهانوأث

زنحرمحبغوأءنصرت
الاللمعصنىاألن
المقصودالنالقول
االحألمولفةامن
لتهمافعلأللهاموا

مجيثاالعكالملئصمن

عالما3الملتنجمون
الئهلهطبهالممكال

يلايقهذامنالفل
تارهلقسالفعهطوأ

افقيلةمننحفطة

أننحوسمفيافاكا
مرفمنصون

ألتاكونانبواوصم
قالرفعقرفىفتشة
قرأءقاوئكونئ
غوحموعراي
ويعفوبكمساىاوا

اراختقوخاف

طاغاحتوأ
الثقعلةميطفباق

ندحكمبشؤتأ
بلىعالموادبهسوأ
قبنلهاعلىمالدلصلى
شادفزليوظ1

لعسهأأمنزلقانئا

08

لعععحاما

ال5ص

عنلة

دندحر

دف

كلدوماقووهوءضافايمفاتوبيرصوضهاقرئحث
ثطمسمناد

ءخساه4

مز

مالصر



رأ

ملقهـممه

مزنجماوافقا

لمهاممناتياما
وايهاصلتمآومع
لؤكيدومصاءفي

لمخبئالتزبيترو
ءنفحالبايرتيب

ءكأثزثي

وررممرص

هـ

ءال

آلااالمامدثمثاو
كساحاكسثكماألراكعكأ11
يمغمنهواألربدأ

ثارةصألونؤابم
فخئىكاكأثيفم

هوأملىمنومن
رقاموصولةتاوآجكز

حكوومنفئص
علىكولىكلىلغاسا

فقئابمثينحهعكاأ
ثارةوثداقوعالىا

إئكاسنفهامية1

لضنامونكوفيفىإ
الىجفتيهرتجونا
ناووأوابحرو
إكهألموصوفةحألهأ

حبهنومر

أكلبانانالىدبمب
الىبموخكفالكمممب
لىلوعزاحاوأصفقا

ثنمنأنالفاركا
ممخفافلألثامةهب
عليسمهتجلميفقاا
لهق

سرهعمنئيم
نملأاكالنوا

ثينمسستفزيهاومن
لفدثرداشصادمسى

أثاكصلىء4آ

شممهامحؤمألملىولبا
وإنهسبنلضهسو

لبدشطافدىفيالمذ
قمو

انالمعيررمهـثوعألا
مانةلهطالفاكاامن
لثطكلماامنقى

وصرجعهأوثعسةثقأ
ىااحدهاميثاث
لدؤشدالهمزةبفغ

ثالمةاءإفتصإل
ايىبمتابإش



ومتهلقهلياممنافلنطقايلثسوفاعلصاحببخعنىوزوليااجزصحدفوعألمةيلمخزوموجدى
ذوتأثافىاىمغعولهياهأولضولهـيغاكاجفاارخمنفذااوجقفعالقالبهسومحذف

سالأنبهونحملوواواىةالهاتعهاسمممهسالطريقاطقايبدصاصأذأدلتوا
ليهاالكاذاطلىباممنصودأكطومااحداالواالينمبنقأنأوحذوففيقعلقنىلثااولالمقموصنح
أوويرمقدمتلويهتقدطلداللةذوفاذابلمحوديرتوعلىكلهوراالؤليواضهم
تجرممتداملمعيمتدابهسثالهمزقوتشدما1والمماثلمعنىهامنلمابمثلعلقلقممداواصلم
زصبواأعنىفديرهفيمحذبفعليتعالقودىأيماقالكتنروماوازرتضةلثااويرمحواماوصل

شوكذاصدأمئنةكاكونهطحالنجةاثاامايهماقدلهانيقواكالفاعلالمنااطأنيهوشمعوضح
ثهشارقلؤاالهبمذىوتفصيلصفما1ومحذوفقوللىالئانجقوصكوممنافعلقاباأوفمسدا
ماذىاااودقيدابرامحذوفأومبضداذىمااوخذتعددامحذوفبفعلايهودمحمععولقاالبةقرا
دةلعياانازوالقريبةالىاشمارةافرىشاطىقاالأذىاعلىضعطوفسالبيداىينائيهاماآداأ

مممختربوفاعناداةلتعأودمرمئاولاوصثااوأولاهـدعاماوا14قرااماقالنهص
إوالانفيامعطوشكأكياوتكنيروحرشععلأوأويثاقاةمفعومماوأألؤلأهفعولهاكنهـوؤ

يفاعليوالفعلامنتالوبهلةاندفاشكلليمطوجمائااوارااوأمبندآلوقدممفعول9ندا5تجتداو
الجلةهذاواثباتاواوأتقدوالتالنداتألوانفكليرالمستشأمائداوألرالمبتداخههطدوماعطوالمفعول
لسالمصعولثنبالءلتعسهـافرجكنتاناظاهبتخألفوفسنمثاالكرعليعطهانلىأولمنجلةعلىهطوفة

كأهوظاهرامععوؤألولوانكنقانألمعطفئئطنأنواالدأهـعةاروطصاواصازهحادامع
ارةولمجرارفىصامنصااللامحموضحبعدوخبرققيطاكنأبامبتدأووبلالمرإدىشرح
اخرلمصتدرخعمحذوهمصوقولأيمرورامإيهوالىااللحكاثدةهااياممنافيهامصيو

تجبةسويهمسعتزسهواللمفومممضارعفعلكن1ووجزالففىحمرفولملهمروتيمحذف
رقكنقواللمدعلىعشهساعثناةالثمالضاءالمثناقنوققحتمهأوعطفحرفبلوضرهالموحدالبا

بضاط5ذتقوفهضاصةلريحاقغامنزللمثهبخواطانشاعقالمرعلىللضرورفمعطهـماممقصورة
أكدنالممهادالمعيروجافالبهتدىشاميخالتىلفألةاصيوالتفاءكدودةنوبححيثأىومصاتفنا

لياءاكتفاءافبطبهاالثانأمروئلقلمفآضملوااقبشأالدقفرألبلسربهأقلممترل
تالمبثونقلبامتعاقلبراوليهنماشااالولييوفامععولحمفوناقاندباكؤبا

عدحمروشرطيحرانللألمرفلثكاتالجلىوجمىافلىعلىمعطوفيمرارللصكصهـى

جوأبفافصلثصرطوااقتااخعطفتلصيرونعتمتصلوليهافطامفبعطفضيارفعمتا
مفصفأوفعشالفكيرالمنفصلوبافصلقمحعلفميرباوالفاطلبادخلتهواكؤلهرطاا
محمومنحبرةصالهممالميمالموادغاءكفمىواتاقالبمااكلابالمجروريهلاوفمكلىملفاو

ارالينبدةوالنابيربرممتعالقفلفيجمدةتثوخمازاأنلمنههـىدىشوجوزابفاصأىفاةملفات
ممسئترعفهوفاالممارحيردواورةصصونجهاعدهاماةادبهااعاقاغيؤقلورأواسلمجرال
باكهودهفاودىاافالهبهرعقممشمحاولمتصلامرالرفعضكليطايعودادفهـ

المعرنجهلمجروربعدؤاالجارانمنرهلمشهواةلقاعذكلامشوتمشلقابمحلىودفاعلصالمحمنوزانبههنوئي
ولمفوضرضفندضالترإباإيردانفاعلقمننثاهذأحالمحشيافاصماقولمحا

محندعنىأحاالدوأاافضاففىوادمضيناثبومحودمرأثلدعت1دوممدالباء
عوليمأزماويامعنافخعفوبعطالقيرفعلىولاهضاثعطفوعودمتعاق

ولصستنراولهمفةلفاعلابيفعولونائبنىماضلآجعالوتحقيقحرفهقدوحليهمقدمثاخبعل
بتؤفديراخبرعوفىفعمومنعقطثبهيقتدجعألوهفعولطأللللىثهرلنيواالعودخلفلىايعودفيه

عودلىيعدآسهامسثنرفهاماضيطوافعلوييسزماألخيرخغعققدجعلعكلىضدعطفوعهدضافف

ثثراوجوالمجوادمرط
ميةرااماابهـصلىكلأن

األجلسهنطنحوأ
شنللكدواشثذقمن

مغعوليفرطاميمفاكت
قثمنيتلعممنتمقدم
وجملىشرظاثلى

وابلىخعدوا
عنارةؤواشرطا

تاجستفهامية1
صمنحوأجواباني
فاىناطاهذهنادته

صلهمامبتدافىخبرة
مرصولةرةتاخعو

محزعهخألفالثعلب

موصسولةتقعاللنها
نحويردهاعسالو
شيعةكلهنفترعن
هوصولىىفاأشدايهم
ىأشصدرصلفاحذ

لهوأشدهلذا
نابصهومنلهوثل
عوطدممبذآلسو
أفمفثاذاما

ارفماغسمىوحد
لمقوقاةآلد51ذ

ولةمىالمأياأنراى
معربةوانمابنهاال
هنساهىئماأد

سقفهاممةاآللهأاهذه
شحبرةدثسدوادأمت
ونثايرفىاصهليو

ينلمصىاعتمنقماو
تماوقاذوحاجامنهم
اآلغاطبولهسانلى

اهاهذهاخدهيشلقين
اذاأنهاتعرببسلمفانه

قوليةفاكمفافردت
آفىهمتاذابنائهطهـ
لةاآدتازمتأو

لحاصالصعنها

ابهمافىنيللىمش



م

ميلةاأدذ1يروبراشزماالوأيههاضابألزماواخمتعاقمحندظرفلععندوخانف

لععالفالمحاعودديهفئتكرصععلىمافيوفالأقوضكضيق3فيقلىووالوحرفأليمماوهـل
نظماعلىىءبئنرلنوآغمنعلىلنظمافموطنلىغيراعادقاهنلخغوفىراعاث
معفةاوالنلمحمويمواالمفردوافنى4دوفعمألايفماالنظمالالىوسعداناوالنعضالنثرآع1و

ءاسمالبابغإأءبألومحالياثأفىاؤاللداللةامئفذاطاوءنعتعودآذاصلىءفرداتالمنأضقك
يرلضاعععلفهاذقداقىالزماعندىإففلىانعودولسلصدوأتحواغلفاالعناطصوجثلىمفعول

نطيمالقرآاتنمثراوألمرأدباصجلنثراوأضجافطمامثبتانالففإعادقاغالمحقوفيمن
خبرهولدافبتاءباكذتقدجهلأودمضفاءواالولديناالنظملعربافمسظمعاوبالنظم

ووااىاجمكذماواللةعالفتبآوافطمصحمىاصولمماوبنمهعاحو
لفقمذشرجوداضرالمستنرحاالفامععلثأنصونمجهلوالؤلكايهخبرالةلدليرههنذدأم
الوبخذالمعمقيتاقاتذادصونذا1فاجمواوفامحمعونزأنحويسووسايخأظرهقايابا
فدمخذففامغدبرواوخبرهامحذوفطوأىأامعهاعلىمبنىالالموحدقاسموناخلسىونسللفينا
بعطفعبردنفردتاجملةويرلواوضبتدأووهىهناكبسذالاواكذالثؤطعطضالذخ
بلةلعامالوتنالممأبضكالومفعولهالمصدرادضافةامنلاءضاأعاملوقردتباعاقم

شالقوهموالجحلمفعولفعادوشهاوحاللاسنثمتفاعلأفعلطثاانءولهعممقىقد
محالمرفوحاتقىستقرفيأضيهاااوصواداصعةالعافمنانعلوهمعوللمناءايباتقى1عللدفغاو

كالمهملاالبالداتدلةهوافموعمفوخلىبامحعدمولمأوحذثمحلافااابقكلنانن
لدمبتألوهومصدرمضاتومطفكأهروفاعلدلستجع11سداومتعلقوأهاتموحظقرنهت

فصلدامحطفدااللقخبراالاادباعيلوبهمتعاقنغعلأمحوعولهملاة1محلفا
كللمفإلوههاهضافئلوسعمبالجزفتلثسبهوباعطمتعالئاييمعلىوأمروفاعل

فاعلاهيدلاشعملوباسشلوبهسايعفعوامقدمرلثمعهاسميألءلىوتقديرواعطوااعط
رطالفجوابانهالمرأوءلىماضفسألممامححوابالثنيبزوموجداقعدىممنارعتجمهو

افاكمععولهيأللساألقنوولهصألبهلماءالمتباواوبوممتترفجهوفاعلىألامحنوشكلى
انبدل

بةلنيااعلىوحفمبرهستترشثيهبعلتانعشالمقصوداوأولمبتدأبعلتاالعوفىالغةالدالإخ
لشاطبىاوقالشبالمقصوصمتعاايهودقاالسالةبألحماودالمقصودااقمتصبمباسلىوغاعلانء

البههبنالتعدىايىولمنمماوبرلمىهلماوأثانمبئمىاالمربفيرامنالاطومنع
خوطاكلمبتدانحاالظاهفعولهوألدالفاسلعاابةاعلىمؤوعتريخهرصاألؤلءوجمفوا4
ممقيالفىثانصعوليلبابهساقاأطا5الممتداءثااعاللبخهمآبطشالراالولداخبراثبزحموضع

تؤلمىضيراايهاماجماماوصليفلموصوفاصروحلةومامطأبقاشطيمعطوفاأومافماةاووعلميه
علميهمهرفصلبدلثااعلىبهعالرفدألمفضثهيوابيعلمقسكلجهافاعاليقواثلىالمرفوسثقليق

واماللشامنهوايرلشاطبىافالألؤلياعلىمشتمللهاقيقولالشااشامكلىوهذاالمبدلمنهائدالى
ماومثمكليضثيريهوكالمهالمجدلموعائدعلىلشتملفيلضثمثمأففاالىسوالمنثشملالؤلالقولباناعلى

قالغيرهلفظااقتدانبهمعلئامللاممتىأنلبدالبهعضاعلىلالئتهمللعااوهوأنلضمذهبثا
بالبناأياالالولثلهحااهذعلىلناظماوضجكألماكفىوحمللناظاابرالمتحالالمنهبذالشاطبيا

اشاقاععولهؤفدملبدلاداعودبهقتزاالولولهمعلفااونالبهبنلمتعدىاافىأارحليفعولمف
رطءهبروعدمانجلهاومعطوفيمئلجماسمافالأكعطوفوعطفحمرتاووعل
اوالذىااوبقامطالبدلاياللطأجمتديهىاؤملوفمتلقبإولياديضالممنافإلشبهابا

نصبلمحاببلطيئالمهالمحثىثعارةبعإامبم11اهاأفيالتقمميملرأؤنمعالهـمثلأعليهشنمل

مسفهنتقعابعئئ
كلوليافةلن

أىلربهذاقعىلك
صفةفاىصلر

نىعلىدانةحلىلى

رجلىاهذأىالصنيا
صالمسعقالىفيكامل

أألصاتقسعتارةو
رتكوتتعالهـااش

رجلألأىبعبدألته
عدبةمنصوفاى

اىعبداللهمنلولا
الرحالمسفةكامال

ومسلةفعنارةو
النمافيهشداء

فاىاالنمسمانأبهايا
سهالضببوهطدىط
اىتأنطواالنه

وصكةاعابيهوصكقه
كلمةابنطءمةاى

علىامماثسايخة1
دفأصأاوجهخمدسة

لتالناوهواأوجههـا
حرشثرطحونن1
وغصوضىلماشا

زلدأصمتهفىا
دخقتءميلىاذا

الىزفصالممنارع

فيبفطعووضكطلمساا
مافبهماسفلفمقط

يليهماأممناعقئضىث
مثعقاايثرطوهوفعل

يصضوومقماألنإ

حلطأأستكاء1
وهوليهقطشرطا

أدكانطمرطءجمألالث

بعهأرألقسمامفامنفيا
صكولىماشتالناااالنه

أدافيمتهلدزقصا
جماشكووألئاشإلط

أمموصممتحهأادلى



اشالىوائةفيإلول

تلصسدفصومنفى
كولولمأوبهمسهـنبنهخما

هعليعشبثمط
سونرونوالمنالقه

لتفدمهمغدماشرطا

لههـىقوالدصرفى

لتلىهنهاياتالجوأبا
اشلزملمالىافىيفةثم
لمقدمايخاولمقدما

نحوووشعناشيرهأ
لةفلىهنادامبهالىفعنا
هالىأصكطأهرءلى
تعالىاللهأخع

لىئعالمصدمكاا
والذمحهالمنسغاهـ

قدخيالوالتالمحمففية
اهلىمنلمزوعايهسا

ومحالذديقدمنفىا
انبهوناللهيغمش
اصراىصهر

دتاواصلذاالنطخا
بيقدملكوسامن

لمقدمعالهالمهـتوإح
لهسببذال1يره
لؤنحوهااللتالىأصا
وهوالمقسدماأل

تعثؤصداالمثء

كاالمغيرهـاوالنحالف

جممط1وهذالىقعا
ذاخالفامابخلوف
ولشكفئهشسيالمغدم
عنهلىلئمتهاأرضىعر

التفكلنهصهمبرضما
إمصهلمالتبرينف

نتفاامنلمزمالنهظ
وصلذالمقدما

نتفا1الثهبك
المصوالذئالىا

بكونصلهصه
ضافهفدنهاتلس

اللدابنالكليل
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يامنمعالوفيءلىلهاالمزوبهوشاابغتحوأىمؤضحرلقصرالكرمبندأباياوبكاااأخصاص
عطفآلحمرفافلضلثآامبمثمؤخروحدأمأياودمبرمنكذاوفءدالوعطأدباواءيرءد

أمبتطمزواياأياثمحهذانائىالطأومفائلهاادىلواالوأيثااأالؤقدعلىفكمعطاو
منلمفعالصاةبنابالىآندبومثىاموصوللميماحتمضرمزمنلمنأدآوةواتوبرهتاقادو
عندنىنمةطوفلميأالإبالدالدىولاإمضاتامثدأووغصواعلىمعطوفيااوو
اجشنجدندوالتغديروبنهيركلفعولخبرغيروالبناباجتنب1وحلة4إاإممنآفاللجساوباحتنبلفي

يهلوالميىوصثىلوماوبمندشكلىمعالونومفيووما4لهامنافلمندوإهبتدأوأوغيربسالا
صالفعوللبناباقديعرىتجلةحاوعلفامنممتغاثايعالوعلنمامسترفعهؤشافطلغقصنتصرعلىباحا

مراثلعاللفاويرغرمندوبخرفعفرلدعموضعاىمالمهطتنوالرألعهيلتعرإلتجاالدالراكمنؤهثد
نساوقلةصاوللهممثتاوتادأحذفبتاكأبئآلافاألوقمالتلدأففةنلىموشامؤفيال
قاشخرابفتغقلصلالىىألموالمشارالاقمتالهوايهمعلىوفمعطلمثآرادالامفعا

8تجدأالاحرخلسلفرطسماالمممفحةلهاومنشاراوابنساممحاقللقعراالوذالمقعداواالتا
4ياومحلمبراعايسوارانفاالننسهـضرهمحذوفبمعلمهبلطصسفيزأنجمآلونوأليكو

مرهنالمعصملقعرىااذعانةىوعولهبهلةاتياطثاشقؤمءلىونومءنمجزسطثألفه
بجثمحلهمروفااالئلمنفصرأفاوحيلةىاالمحلىمنبرعنرقعمحموضعفدرطاللشاطكاواقاله

قالهمنادعاجميبهقمسلةاالوالهطنرأعولهالمااذمحذلمئفامحلاسلمعمةابالذاللهأعاذوشرطا
لالمععثلمشددةاالرمغهـفلى11تقرفهمسديلمثرفامحاامحمحذأمرمبنىلفبناالاثاطبىا
تولهمونهيةلمدلىبخطوصارالمحبويمعليمدىتيالمحانعتاالصللمعرنجوهوفىاعنلدالمنمادىو

نصهنطلكاأماشالةالهوالهـمثثروطزذالثواوشارخباحدمهلماهرألصلدواالماماعررت
فادىثتاالفرب1وبرساتثمقوايااللعزيزااحماطالىتعادىلهبثدلهثامهتماالابنذالء
قدمحساجملةاوهدمتعاهـتؤوونعضدذوالذىبابندقمتالذىعلىوطألقلللفالوا
أوالؤصهؤداللذمحندءلاالمفإلعلىلمعرفسااسسااشوبيمتقديراالدمحالهديععولناإبا

ليمرصاموهىمتاشالبوولهصامضانممتتريرأوفاءلهالياحفىعلىأهرمنىدل
هـنالهاهبنداوئنوأصعلقلدتونجوائدمحلىلهجمؤأيصلهاةجموىكذمولىلحار

لعاطفمهانماممنتوريهاالرممروحئالبلألمجمزومعوليدامبنىممنارحفعلامجبرليهاممنهاف
مجرىالنيضهوباطبىلطافالمجرىبهوشولقالشوهوبامطفافادادخلضباتففيفاصكوهو

بهينمطالقؤفعولداهـيههوعصمواأممطحالتهيهجرىكذااجؤتباعمنالرسكبنى
جدداوبهالةليارألمنافمجروشاوومتعأقهامحذولياحمصفهافصاىذىوالنوح
النالمولمحرمنوإليالذلمنىاأليهألهيثافاتضاقدثاطألقطيشتطعناكواألزوليالفاللمنلض
مبشذألوالهحبفازوهأثنبانصتمفعولنقذوالمفردلداصحاتاعاءى
لهـالمستتؤيهوهوانمهبفاءلحالهنعادماأمرولهادبهطصرأثىتلمفردوعلىانمعطو

رليمحرلاصاحياطليالعتهادهصيلنماواامفعولثادفاخلمألرفيهوالصستاعدممنعلفا
زعاهاافعلبصدهولمالمعنىمعهطبىدشطوقالنالفبهطلىوهوأيضالمثوساقالبضممغدم

موإفليهاممعازلدذلومايروسيأقهـبغيرنهيرجمنصولمجاالنهفثنوهلثاوفمماملو
ميلضمالمهثمازىمحلىوممولهفىلثقمالفععطانونكدباأمرمفئلطفىفقن9اامرمنادةملا

ربوهومعفقنبامتهاقممعوهنأوومنىواصيهورفاالناظمعندالرسفىالمتفدثكفىزعلتاالنما
زيدمنلاطالئدانيهوخمموضعواداقتصرعليبفمعتعاقامموداوقالقنآزعاسبيللفعلىاايمن
ندآحمهـفيالمزةالدازولمقولالفظيممامدخمحذفإلمحقوليفحكوممنافمحذوفاباعنىيتعلقاو
يىينعشالزاىبمألغيرجممنبناوألمألممناتاوصفمبابنغاهـلمداصيفردمبىلدمنادوز

انانماتثآحلإثهي
لى

االنهنا

هوالذىاالعصبان
سبهانأالهتالىا

انلوتتهنطأحد
يفههوطرقابلها
فمافى1ثالولا

تعظيمواالجلألللتا
قهطئيهىأله

زخنحطالصنلوا
ئادالماوالىنعسالتهبا
عنهللهاحارضىص

أىالقسمشذامن

لهانابخافئقهببمأن
اللهلأهـماذة

قثدرأوأثههوكظ
خلؤمنأصنرف

4مفتلمالخوت
ؤصسيفهعمسية

ذللمامسحوانالوت
ذهولهصاعسلى

منكالمممتثناةالمسئلة

اذاوهحوأخهاوح
شستهعددضعالت

فافطمنصمسيرته
منزدخلشس

لمذامثبتامسيرته

هناومنكاجواحم
اليكآأنهأجلىصونا

المقدنمامتثاحمن
لتسالمحمكؤلمامتناعا

إيعمسدالتهفيلم
فمسادقسولنأئس

اشدصتالمغرببن
الجوابهشاحا

الثرظ1شناح
افيأمسسهـيابوا



بهيأغكلالىالهأةإثعهـ
والاصلألوابا

اسااامهـتهتالى

1ثمربىاالمتخاعئزض
ساللمىالميهنطافائ6ة
شرءأذالئحابجسوىكل

صكاللووالمحمثالصكير

لهأفاالزمقنءجمىة
فاؤه1اثمراأمحط

لوصكانثكاللاى
دكاثاةأممورطثملا
وصردارمانما

اشرانئقاكامنفعلؤ
الثهصرلوعوف
صوهرروااطشفاا

الئاراكهطودءاحو
أكأوهالركنكخنغ

أبالصخأىاللهص

منلزمؤلمرطوألا
شرءاأىنتغمداثهأا

وألأشااطنئغها1
األكرفيءاالنءته
والالجثانثفأاافى

كأنتولدرجمته
نصالشكلصررطالمصه

فانهابعوأصؤمكل01
وحعئتغاثامنللنرمال
اهنؤحردكىلثنسال

فولطأرمنهثىتإوال
نيمنهسياللهكامررة

يخفهالملمببنصأا
متزخهكلمافت
فىمماثط1مييههثؤ

رفطيسمهلحنطهـسأر
لدهرزكاثالى14

أرزبهاخالرفعفاوكث
اللهمنالمشمثةبطة

كيوورمثسمقلزمسالىأ
كأألرةوقرارقسح

إلزسعصقحببئال14

ااحنهيمهمبباؤخإ
الميمبشدمسئلىنمبتازمم
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صعفاذايألنضهننمارعصاحعلتاكوكصمرامغنتوناهيهالواتمظسعمرتعارمحاال
ألكئأىمحمة4ابالذالىأثلاذاأهامتلمطافعمهـنتيجمآلنوشاطىاقاامربئعئألثصنىأ

عبتدماأكالفحمخمزالهـ5هـنثيأزكقئرركائنلمئزكأوأؤإفتغىيزكأفيشوضمريرالاحد
أاالسواهااذفاوعلالمقومملمومحزمخارعإقعليلىوصمنفهحمرفأوأصكمضطاق
فاغلامملىئمخولمقدالاالبنوبلمبمافيعدللهطفومتاصجؤيلأوأضعولهأءلماولىثفاءلى
ضراواببلمبتداونعبروفهأنمجلوررىشاقالنيععولابنطيباأقدحطوحطيلفاءلأعلوأ
بروأثمورطلثواسطاثاجثابكأقرحغئرأتءومجورمخمفهلىلمائقرحتممضواكريئاووكأكأصر
اعدلقفنزلمامهصرنييمامستنىبوالجولثعرطاجفالنالرالمافئتميرإلزصضعىفباتحأستيضما

يثرلنالنألقأماآضرورةكاباؤاينالحتاامملوفىافالحذفهنابووحدة9لجلقامنزق
فألنىفىثالامالشعروانحصومماباسحقفهكارعانمهنايصكاووماضطألرطررأنبهوشالجواافصذ

عراكىفئوانصأمخموارةلغروانىاتحنووكوالافابااقترينمبمبو9صرؤالامأفأسعتىكابوا
أالأوكامفهعلىمقدحلىالليمفعأضيالرإرا1رقربهنصبابفمهسكأالموصهىإماتازعاأ
ثماماوأ4ظةاصواطلمألقالفالواهشترفاعلؤالئصأبيععوذىمهـمامقنلدلواوألمثددبهسر
ابيناجملقولياافطضضمتداواسيهقاقونبطالهلضاوأممولضؤالومماممتعلق

لمهصهلكفاهلكالفثالمبتلماعلىلغعلىمعمولنلنبراكريموقجهكطثثيماقاالقلةلحلةفغعويضرموالناءبا
ماالنهمنذلحااموفعمماونانعالولىوأوراالمسلىخعلىزرلثاورفوالخلمهتاالمصفلته
صالهعلىاوبهوشمبتدأمالكبناضآرهامامثلىولمامثلىعقمارقىوهـصدعليبافافاقوالمابيا
أظهـركاافمفعةامبااجطةماوصلةمماامافيأممأصاحياألكأذهـفىولهرقىالمحروفىيرونج

يتكإلخممصاؤخرجماهعروهـةبئانألءموفقاثقذعهماضضماضرزمتناداالتقاسكأوفائدة
ظاهرضمقاقاصرلهلسالذىاالمبمئنمامنإرحالىكؤلهافصطلىلؤرزففىاالسمصسبعاتدأهـأ

لصولأعرأوفعألمافميامينياتحأنبهوشرلحةلماالايفيمضصبخهوعالقافطرارود
قمرالنحيرباياوكلللفااعنبةألكيالىنجوعماثألىالمغعهيقوعدىاممثلىلمنصواالعنجمحء

ثيهامممافتدوجمعكاليمنثنعوضعمعسهـئثناءيافيأاالباومعكوفنكلىوأكيهلمصمازرا
ألتعويفىباواخبرلمهمابضوأوثركالواىعنالاوعويعطهضورومحس

أوللغامامنالداثحموضعقريفمآفاعلهءاوإيامافنسلمصذبهـاندالمنموضعاط
لثعردفااقراثذبلمقمت

بعمضولياال4رمكاتلىوبنصونمهلفاصانزنحاهاألمعورةئلهفيكقمحتخبرجمبتئانملب
ذىألبئديثواعلىكاوزوكيماكهذصلوشغاكباالكمحبادوجهيئأدجكلىدزكأكدمفيصشلىبون
دءعلىلتانعتالمفهافوالمممنافلفمماونعوررلهافاثقديرحلىيععلىاصهـاحيمضافحتى

أهرىلىأالهسراالهمزهكقالحوبرألزفهفمناوواأذالممهـاشوالمناطاضعمحمدونولينالصتها1اا
لاللالاكلبانصعكرماسيلوئاىأومفدنمباوالواقععاكبهمفعوماومتعدالثتلزأهن
لهمزةعرواوفكاكللىلغورةطفالألنرثدثلدكريفوظصكلىرخصنحئمااكللىفحرةهالمحثوله

أيلملى1ولمحلاعلىلدلنرعضصلميبثعنىذوضمامفردمهزءعلىلدمنهاررزلقريجواأثداحرفه
لدأزألكقهالولدوننهسماحالككمناففاذىلمنادبمثاألريملبلتليوتقديرأانماثالمعحم
صمحيمإاللصرأقأألافاونمممىتأراور لولصإط01

ليسولفعوليقبهارنصعبحيلاثيركأمحلموصاوالثصحطبىقالهبأونائضمالتيأصونءلىلىأثهـ
ارفيليثيلوجمساممامذ2مفعولهارعحليطوكأهحلىانصبارامروفدرعاكعاووضع

هالخممديهتافهـنلمنلدهنمالألمرواافعلاجعأليراهناظماإلنالمتفدمفىثنازعاممررمنولي
ئصقاكلفيه5لدالواألوتمفعولهاالئسقاومحلىجمنعوتهلئائاءليالمفبئحثنمثأوآكتقل
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النومفيالثيرطإفعلبهنوحمرفدهـثرطوأنتقلمنادصملنسغاولدالواحعللتقديروا
ميخناسعدارخكللكىاولطموماولجهاهمنافالاواسعلىمقدمبربهنأضوبمعو
دهاعاماإءأيمهواللاباأنعاوحيلاأرجولداسمزاويبوإجمودىشعهرهاقاالحرءنءو

أمبتدانوونعبرمقدففيهطألمحو3افالواافاعلاعنمابةاعلىلمؤوعانمسقافيلمشقماا
وضسعكونهاءبهاألبخدمؤغتدأوءورخشرطاعوابالمهداواصدبروحيلمكذوثفمؤخزؤال

إكودىاةالةاهووليختارخبرالمبتداىفافوباعولالابتالأقىأيوتجلةيميتقمامعرف
وايهايأمقىءرحوصبوجهـاشرحفضالمصوبسقنالذىنتابعادانبنتبؤقدلراآلستأنة
األرجكودىااقاالوبممولهاالمفماتنعوكنياءالىزمالرصفاتنهقصرالغباممتدأوهطأى

أللىيرعائدادصاصهأفطلوالممناالحتاعمحموفلعدويلزمولمقدممضانهباصكلىومأنبهوش
الدىمحوجومنالاطموضعلىخبااوخيرأجميفزمألومصومنالاطعلىمنموبصفةو

زانبههاودقعهثاعهرفالطصعةكونهاللمحامكوبنجزملتقديروأيهاابعلزقتألالمعزذى
لىلعاجميرامملقخيرابهاواديوانيةلتامامااللمزيويهوشخبرهتدأأنةهزنىكالعلىلىأولبمبهون

عةكمصعةهقدأناخخبألأوفومحوبدأأيهاقيلشاطبىوقاالهـااتقديرميلزموألمبتدامحذالى
الىاحاايزمنهيرالحالمننمبكليمحموضعوبالىخالصوبدمتملقوزمةالأمحصفةمفةلقوا

المعؤةذىهؤوعقكندكعنهااصاليزمقبعدهاصغةألوبللهوأيهاماظاالةاهلىكلىلرلنقدصفقوا
بمعديررقوعيتثرواافلىمحموضحيزمالولحاامحمتضوبةوتداهأممصولوارىاهـاوقالا

دىلمنااحعدتاالومااسهاقالنالمؤمموبااناحرهـبالذلمقصطأقوذاوأنااالزمأىدألبالصة
ذوفعالغهـاومصعةفحبربتبعدوطالااقاصنياألمتجدأثامصوبانجمونالونيفاوشبالالمقر

بالمثناقضكتخبربعدخهرنعتصفقوقزبالمهناةمؤاهيعداالضافةمجرورمحذوفاوعائمبياقنبرأبماوا
والزمأشلىاهلمصفقاالالزمةلعدرااألامميواللتقديروأيمدالؤمتمرلمحمفةناخفيبافيلباولالاللممع
هربافاداردووصلةطاحمريممابالمتجدامحوفعالذىاايمبضدأومهاذاوأالرئع
قولهالمثنىمدعلىلعافثثمافرإدايرمثفاوبئعليهوماعطفلمعتداخبر

بقاممحالجادؤل4دتوسومنفيهاخالوط

1ذوإهـبيفمتعاقوآبممموى4ثاافهـأىداومأووصفسركوالمذارادةامحلىنهمقلوا
المدعوراصبمسوأىووصفلئعديرواشدالخبرأديععابنايايردوجاآلكذوثثولضاها

قهاطمالومتعاموضعفةهـافياودببرأكاىيهوامضافارةلثاداومبرذوودهر
بحزكباقموضعشرطلحكانومفرطحرانواألشارةلغراسملصفةلتقديرمحاوأعذوف

الذىفوأتاأفاشعنلياكعمنارعابضميغعثولادعهدالىليهاممبرألمقنالضداكأقاستركهاو
اقالبواقلباأعلمشالبهرمعليوتغيرموأضلهاياهوأفائىثافاتهيقالاحاففيصولاطهوعدم

لمعرالةااومفسواألواألولذوافىئاصقافعوليذلمعرنةااوذتركهودامتئرنيهفهرء4عوفأ
داللةومحذرطلجاانيمررجخبرعوصءوالمجلةأحازهرأمحمنعلىاليهاعطآعوف

لصفةمحماصاألشارةفاسمالماداللمحأطبععزألفيشاالمكانلتقدبواناعلدممما
دتعاكقولداءااحرفئهمفردحذفمنادىسعدووفقولكضافصونكتييهاقكو

لىااممنافماالنة51بعدلمااالتجاحعلىافغواالمصلعلىلفعاوايهررلمجوؤيههذاسثناعرضسف
ايفافكايقولجمهامااضلمامماثللمحنوفممنافاالنهوإمايقولهـميبولنهمابمقعملئائدايفافىمابعدا
اوهأوبدلاسحدلألوليانالنهالكيرأماألولمنيوبايرصغتقدكخلىاطتغلالوساسعدوالمبربى
قضيصاوصهالشاطبوهذاقالواالىمعدالمشوالقالكانهالألولأوثأوأعنىالشقدو

الألرءلىغلؤكيدفافىفاولاالتقديرئآوعلىناعساعلىقؤفمشتقاالؤهمعلىاومفتالجامد
وأعلنقربهعزافاعلأواللموأحزينازعاوفمحداوضماحكلولثئانيبفتصاالولوفتطيخدافوأ

االممبعتئبسمى

ابأألخمرااضهـاالما
أىتهماتفدقدإ

إهبارة1ماثميعأ
قولهإوكورةالمفا
نطحاطكثاقوتاا
لعلتامهسنكاواايليا
بنالمعحارةدوشأ

صشامتناحوهماقوالم
فانهعاحالهتنط

اوجهبمشهماالبههض

هـصأنأوجمناقأ1
صفالفرطونت

نمرادفالالمسغ

أىأنهااأل41لئصرطا

صسدتحزعوأ
كضولهرامثا

عاؤالذيهطولمجنف
ضعافادهذرلفهفهن

نساشلوهـمعيخادال
ىأاقفزلةةشر
أوشارفوأأأتركان

لترصهاالأنقارجما
ئغمميرلمحااهافياماوا

انالالبالنالثاق
كضرواوصياءاولمن

األلصاحالةصثاالى

لنالالبوحهكاا

النهمركاقبلىأاييه
قالهمواتاإمسده

نهةالمفىماإا

ولنحسرأو
بهووقورامشاصا

السداحب
بعدؤناادأملمقثطأوفي
هؤشا

صامنرصونومشد

بلمبماالرف

الشاأآتلتقواقأى

أشاليسدوليلاباد



قوموزجميثرمهك
اكمعلزهبهابزأشا

ابالثمجربىوخصه
صهالمشعربا
وحهأمنللثاا

رفاتورءبئان

مؤالوش1كرياهم
هراررفاحرجملته

أنهااالالمخالمصكركه

صالئمفصبمحوا
كثروأانئممب
بعدوشوولحوااقمؤ

ااورلمحوتدسرز
ذتوإااللحمالنا

ههوذأصكو
ؤناهعاايعمر

النيهالقتزلةقلقلعلا
ييم4اثمعطهصلىآ
توشةشلىءشضصما
الفتهامنفىور

نقاماووألمغهوهـ
ووامحمنهـئوو

الفراءظاللهممهدرلة

والبهصلمنيلمريمىوالة

مالكنجاوالبقوابرا
كيناميسواوكئيرمن

ميةالفرمصوا

روفوحثوممفداهنا
لركحفراحنلمء

وبموأليثتراكا
نجكوهانبهاث1آللةا

ءلفثعفملى
قملهاكالذافعلىا

صذتأووهويرد
اىاةطواب1

الهعميرلمدأحدهم
صمرهسنةمرألونل

ذاماشوالصكتىقا
سئرةالتضديرن

ىءكر

سهعهورط

ا

جوابمجزومصب

وسهبتمهاحدألمتتئ
اادالزءاللموولم1كئىاثا

تاقدما

كاسالى

ت

اس

نرثالم

كنهلتانرضىا
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دانمتعدربااومحؤومحمههعلماقبللةلدالمحذفىطاثاوابولجررشوصفسالغثراقصبا
الكمتهاكائنةلالماواغلعيتوتقدبرااندفيفةاتوكيدانؤننلدل4اهفىألأهروائلافتياباشياو
وهوالهامافااومبتدآلرالىذالىهـرالثمتيباداوارتادقيبهاثالمافوالمههع
هابةلةالمؤوعءلىاستغمشايرالمستزكتابالبشدتمفعوفصقاوعابطاسشيثحملةوساوليمو
عاتبتولهفألفآأششولشاءلةوأمالىءدضثيرضقؤيهعلىوفامافىولغأقهضوفاصكلاءن

قبتضميرعانعتدلمحاابرطثارالزخخعفمحفافياتلقكالبيعفواففركلدااالصؤهكليه
قديراوألمىتدأئدعلعطمميرالعتااهاقبشوصفىفأسلمالافأبوزأنبهونوىبىكاالاألؤنهتلمما

مؤكرمجتداسمم1وتغاثلمثيعودالمحاتياهصرالممنلوالرمقدخ4مثالؤدسهظشهاأتفعاقىكال
ليهاهصهلفكبداوضنعربفتانوهوالذمحسؤغعمالنعضاصمعنىوذوكودىالموصذ

ماتقدمفاشغاثلوكيدءثحمبمأاحبيتقديرداسمهتجكبثا1تديععوزنأبناباف1جلةو
ممهـلندبةا

فخةألنادىوشولشكذشوهوجارعلىجعلأولمفعولانسكلىنمحعوضحميصوليييم1ما
جعللتقديرواإلجعيواثافىاالمفعولموضحلمندوبأهرولاجعللماولصلةاموفمعالدال
عيصعوتقحداوعوبتدالاعلىرئوضحولثقهوالعمايندوساوممأاثاإدىشودكاالذىلحاط

لفاعليانيالقعنالمزوعكلىرافيرالمسختراائدهااءالمفهولصاآلماوبافثروحملمحسذوف
وعاطفهوا1والعلىفائبشظايندبرمرالمتضاااوعامبملشعبراليفعولءلتاإالينذبالمحيو

بينلفصلجودالوئجوهوحميندلمزوعيرافياكلىطلالمحالرخفيموصوالماو4والناو
نالحلفعولقعاوعائدهاكيرلباأبهماحمسلوناوالآئركأولألألكقوالتعالمحعامالمعالوفماطا

يخدتنكرالذىالسعحوايرقادانتظاألاألطنجهاأنهواالفاعلالقكللنمااءلىهرفوصملاةانىفيمهمت
ىلىكواللدنماباوافاعلازائبلموصولابيفعواومبنىمضارحلويخدبآتاأبهم6الذاالمحمو

فلعائدكرمجذالذصوأصلةشتهر1وحمدةاالموعهىحذفوعلىولدسدببآلموصولمتهاق
كاشذقولهلمتعدقاشنيأطاتةاترطاثمندلمذءةشوكألمهورليأوجماورمجرفمجر

قىالتهصبمنوهوعلىبمبهايشتفىشهدةلسافىان
لموصوليادبمديروواللشاطبىاعنهلهالجارزيهارأءهـفوىسهيرصرطلقامقأجازفاظماقايم
ولعأنهلمأوجمناجمودابئرقالوقويكسفوعارةول1كبنروبهمتهراالذىفبايص
الميقخوإمنوبئرالحالمنفءضعللىوجطهالمفاففىلمبالتنوزمزمواعغرمقد
مفعولكأومنغزفيمحفربثرمنكامواآلعمطصلةحفووجحتة15يلىمفعولىاقثربقال

أمرئلصلهليوضاشاوبناالوألشتغافباساحهيينواجحأدعلىضليضرهمحذوفمعل
حرفانواهـمبتداوخبرمحذفالماكودىقالظفاولصلىمتعلئأبااللفوومفعولوفاعل
لينجاءبيفعهلباأححذفاكاشوجملةخمثدهاترفيهاوأمتوأساثصرطانللناوشرط
اشرطاجوابأدنابهونلومحذوفرطلثاحواايهودكطوافالاوشخبرالمتهيصان
أمؤضصدمحتنويهطضيرمقدالوكذاكجاللفوافألحمذفهذاخبرالممتداوءلىألهوشرطوا
لميمامغيئ3عملوهتهلقنجلبهذوشوليومنعوتهانحامألنشووءمنأتقدع

صالةشكلىمعالثالفيرهاألممنعاضأالااطموصنثتالةمنولذاقاشفيهكاالاقصغاعاال
يهنوةكوألئقديرحدفبئمستأدعائيةالةاذهنالشومفعولاألملووفاعللقافياءنلتو
مححذوفابغهلمفعوللشنناغ4لثكلوااككذأوغيرهاصلةئفامنصالكوىصالذسما

رمدوللشكلاومنأولههاحالعئامشاطقاالتهطبابالألشحغالواوحهيمنعااوالعلىفصر
اولهأكذوهوتالمصدرناقيهونلفياالزماعونهحالروفاأءنأةسجملىثالأولألمع11

ولاولةمصلمتصالفباماثانجيصققمهعلهوفا6باعيحففامينىأولمحلىامرمنلدثالرمجمح

الطألبجمأش131

النهاادكوشوفاا
أكاااللتنزلةبم
نحوثؤحممبوالتةل

كهـىقفكرةناقلمأف
فلوانالمؤممن
صرانطفلمتأى

ولكونثاولهتالقى
فهيهوننصبفولغ
انثصبكاحوابهائ

لهثجعابزئأؤو

8قاابعدمفمرةبأن
لىتعطقولهوحوبا

كنشمعهمياليشنى
انافأؤوزفو

والتدلوااسبهذا

اأذهلهمليلد
زاناإللالشدا

لنععبنىاصونث
مفغبانفنكون

وأتبرازابدالفاء
يلىبأوهلىوالف

علىمصدرمعطوت

ولهكرقامثا4
كااممالثص

بنلدبزأمسوقمم
للدونتوكأمعاوله

وتقرعباءوأبس
عيهه

ليمهمنالىأحب
الشفثى

بأنمعوبفنغرم
اوايجوازاجدمفهر

يليأوفيأفعلخثاوأ
عدطوثمصدر

شئولهوشلهلبثه
لبئصرنبهوماالىن

الوحبااتهابالمةان

أوجماتيوراعا
ملقيرويرسلبرس

ةمنمسوحباشمض

أنأوجوأزابعسد



لتألغلفسعلىا
سلىصدرمعطوفء

شاعراوالوضاكوحيا
لمهأعةسطيكلخنلىؤاق
لمطبفربورلمم

قرلهاعافت

منصوجباننفاع
ثمصدحثازاةئئمض
ولأوفىلةشواوا

هصدرمعطوهصد

ائصخمقتالوهومن

وثموأوىاوواافساءا
نالمساربا

ن1واوجهمن
وهوححرضوشدبخ
نحولرفئبااطالبا

صوتزلكلضدناشص
ابقانثكرهذراخهـ
دصللشهـبنحا
ىالمشاماباال
ض2هعنىيرو

عونوهوانهاساديم
لقمافبالىالتفال

أآمىوللىالململيؤو
وفيمحرتيووبظالف
ردواصحاىاراللة

لمفإظممأصالللىا
تصدقواالمعنىعر

القلىعانييرووبلغ
وجمدسوكالظلمف

للبقرالمبمةالظا
الفرسافرطفنموا
الممثعوىدإلمحرلمراوا

شيخيبناراللهوق
زشقووبارلضاوااء

انتقيلىاندىوقد
منادعايسستا

ألمنهساالنمدخوطا

دشعرإنلثقولظلا

انوعآبالتقليل
الفاحامنلسالمحثاا
مئقأقماجماإ

يمبعةأعالكلمات
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وفكةوبعوالشرطاإفعليكنوطيهحمرانكذوفاشوومنعوتهقهومتهإفى1اعولههصعانساو

لباحالمسبيوالألبسامتعلقالهاإعوىهمونامميهافتحالمومثنمارعارطلثاامموقرورةال
ظلمألبسابسببخلاكاتانلالءممالزمااإنسالهصفاككللشكلأواللحيتدمماوخبربهنالساو
فلمعلعهاذاخلمطتهلبسهاالمرأعليهستلهيقاليطانالبسدالألزم3االماكةاطشكلواأشاطنيا
نأهيوهاباالسافتحاضبااغيؤيقافوطتيرلدوهولثمئالىشااالشافئنطمابميواثجههـة
فهووسهاوغلطذالفتحباطيوههوايهسرفهوباسماباتوأماوهمهلدغيترايعوأثاوطلثبذأنا

أمرزدوتتؤنزدالمعمهفاعلهنحالوراقغاهإاصوأباكنلساامبايلناظمافاتهانولالغمر
لههاممنافكتومحذونثافىاومقعولهالوبالمدالغيرمفيعولههاءوالثنتصدىدفىلدزادمن
أمبتدلرحبالمدفاأيضلمايثرطثعأوانسضرورةعوفمحذلههرطوجواائلقىدأيصهثرطون11و

هذالمجملىقداةيقوافاابالزادمؤوممضارحفئروقيهـهـناأاللتزدومقدمهفعوللهلصيالهاكلىوخبر
جآلمدبالفتأشفهطوضدىى9إلمرأللثارحاسكيهذاماخملىأمموباقالاالتزداوفالمدكاتشأوان
يسألفئدلهطنداابهلةانشاراتاراخماوافابقالثماليهسععطووالهطعولهنهالىء
لوظةهااالتمشأفلالتزدالمدواقدبروانالفئدواماجمرنافالجوأبوعلىمطهوممستأبلالجوأبمنئئ
فاارادةعقابملعولطدامحبدياوفدهاومتعاقكىنعبرانهمؤوحقولامنفامحلايه
ودأءفىبرحعمحموىاولاليمءوهـاتبهتواااادالباسدواعهوهمعاءمدامو
لسكلىنصوصاحبىءذاطولدالمقدممفعوللقصرالفرورةبااتيابالدكطوهضعلقنندااو

عدبرألببتوالمسعرفيهىلدأعلدهافاوعأصيلقمنلدىاوجماللمهاممناسكوثياحواالحالحن
لندبقثاصدالواعبدامحاقائلكنةلياكلسالنداكالاألدىوالذى

فىأومصدراملتراالجلحذفتصديراابهونهاآأنبهوشملعشادخانصبأحانفرتهط
إمديهراحمذفافيقافعدحذفأوظرفاسخالمطحمتمحالفلتقديراحنىاالحاليخكيوضع
ئالمهقالنهاحسذتقالؤالمبهوإلمطالظوأنجموخمعاوهـوجهـاراوزادالمرادرخيمؤضا

المرادقالنظرثصئخهوهفعااهـالمعنىفأللألقيهالترجممنأعمالحفنظرإيهودعوفيهاقال15
نجمماوهوأنأجمالدكطوجهـاضاشهنادارنجيماآذلثحتتغهأندسوالشكآكاناونهنحصوصصعذت
مؤكدائرفيأنبهوناليخلواماثطرإلنهؤيهاهـتريخطدييرخقواعذوفلهوعاهطاقامفعو
لموكداوحذفساملتحبابهثافانهيراهجمالنلظمامكؤجيهلزمكاخاالولفاقلىوأوناشاعنلعام
ادىففدالفظبالمرافىالقوجمداألاحذفاتريخااقولهفألمصنىثاقاناكأوانهوفيبمفامتنع
قىيخطوهوأنبهونساسادصهجهاعندومجتملالخصايؤكدالعموانترخيماأصكههنذفاأن

قىخعصافاحذفأردتلروأنلقدقواالفروبربهجوألفالحعناوحذفتأداتهخحذفلنرظلفعلمفعهألبه
كاساولجهامفمافلمناقاومفعولهكر1وصستتؤيخهأهروفاعئلحذفاالمنادىأ3
مقنافتقدعلىلمحذوفاقولالمتطقيخنوخبرلمسندامحذرفعيقولكفوفممعوضعكاهحارة11

رلالكاالمفعولدسعادااوصنادىشأدعاجملةموصولواسمومنرالجاروالمجروبهين
فعلزنهوجؤامعادعنالىمناندكقولثياسعالكذكرلتقدوارةصؤسللضروأيكالألطثمان

فىواالاصالعنمطالقاواقرجماعلىعاندةىوهبهمفعولالمتصلقبهاطففواأناليفونباشصأمرء
فعولصفعهالمغامباأثلةوحةنااومعزةؤآلموهلهاممنامايمتعاكألمجوزوص

سهلهفعسذافعللمفعوليةاعبننصبلفيوالذىأنضاضرورقمتاةرلقبامابامصثهساوا
الذئصلةاألطألقداالولفبناءلمبادرخمياشخغالؤباادابيامواأرضصلىوش

ظربدودكوخهامفصرةالعراباهنلهاالمحلؤشهحملاهامويرفبرنجامتعامحذنهاك

فيتيروالذعقدرخبملتقدوافيمؤشلعاملواالمهنىمفويوإلمضأشاالضافةاقعهكنلضماعدمبن
هاا
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فاوالحظفناالضألدفةلخفهلنعاأهرمؤكدبالةلظاءاثماالضبمحلألوأدحنفهاةنهراالا
نافمىالهوموصإماواظممعولترخعمومنأمهعهذالفهممجظلىنجاالعرعامثاثافىوقالالمنع

أالمماكصلةمبهلىآندنلألولهطسانو51شفذرللضرورةأداا1وبألتبءهنهمنوجا
لىثفمعطىاءليآطففومامونهفاااومحصوجباالسثياالستثناباحتالرواستئناحرف
دىلىاتايعم1ولههالممنمافهامعونونيةاالفمافةثونلقماههعيللضمصقماوطهمبونفووامموالر

تاهـفهاعلىهدلحاذامتلةاعالنمالكلئامىإلالففدفىدأرزيهوالتحهاتماباىالرلىعطضجيانح
صداالبامملوابتيبالىنمنعإلبىهبماجموهنالدالفعلىهـبةفانمالمحعورزاللىشثحلاللمباو
وسكأنتاباىلراطالمحماعموبقربرمحنوفعرلرفىاقكوككللمافالىاضافوكأدباعولرالعما

فالأمغوفكأإظكلىطوفاهـمحعكاووابئامااألححفرأيضطتغيارمحكأوقاباسفيتيهاكا
كؤلهالىالعمكأىباكللىوكلطالعينلشاطبىفالثاهـاتامفعولعنالسنادوهواسمنعثالمحثودى
كحخالصناناثكااىخبمخ8إلتتهدهـوأوواالولاديفرأيمتنرعلىاسنادوحاءامناففواللألتها
آلضأاوباحتتهاقمتاومعماسئاددوشاضافتإلءبئمادكوفالدمحففئباارماالاامانذ

حيالوفيكأدوناحذنحوممعوليالدىوعلاهروفالفهيحنفوتقديرمفهماكليهامضهاف
هحففوايرلتقكلوهواكداوصووالعائدانىاآلضإحؤالىتالضكليرهستتؤنهوفاكلالذىلةتأل
أجمةورافهلغعولناكباللدؤوشرسرفانوآلصاثالالذىخرالمحآلاذفخ
رزنأساكأوينهونحففدتتيشؤلمةيراالمنثودىلقالدعناوكللمهماتقدملةاللدومحد
ممتدأواظدفاأربعةعلىمعالوفاأفصاعدكلىلمملهةوآلرؤبئبعدنعتكاإلليناو

هدأمئنقتحوهعلمحاهبهعثىاأضرمقدمبهـماواووكللىإمعطوفوياءاخبرالممتلثنعوضحواوإفىو
نعضصعتثفعوولنبناباقأقةوجئةامضفميرعوتلمامائدالىوواوويانعثمؤضروحاقبهحاح

هفعولمقدكالحففىأهؤإوامامتبوغحاةاحمهنموإووياعتثاةفوإضديرواعلة
فمضطأبهلةوقلعلفاؤنجيمأوماضىكلأملباحذقطإمتعلكههنومرالى1حذوناو
هـووعروخيربرنلخوجملأثادمبوإعروداألارغءلىمحلبللىتئوأقىخيملىاايثاوةمماوذايها

داتيههوسيبووممروهذاملىوحمريةرفياسذاتفدبرراخبرمكوفيليؤاورذلوالراثطخوتجى
صولممماييهوامضلمفناحذفشيصورربعدوطالثئعلالتلبرخثليئوثحى
صكدباسينعمليمفعولبافاقماليععولصانالاحذتلموصىوقيلكلءاألكسجقحفيءلهثإ

عيوماى18واستعملبااعاولئصرأبقجمالجكلرونمنمعلىآلدهـعملوتقديرعضال
وفماصذاومتعالقهصلدلصعوليبناءأبافاحاكاافوأضالعتىأفعوصفونعتاصوصوالس

الححذفلىهفىالضىثداعااللذلماكايحنفاستعمألبعدحنصآلثؤشواكأاهقركصوا
شىفيانمرونماووكادتفديرممحلباوولمثاالويكااالثنطقبفدكعلهاكاواآسوفاعلمللةوا
ووتبالرفعلنتغمحنراةوفىمميعجمغعإلباامححوممنالماوكوكأرروءأامحفوشر

وزاثليحقوكالهوللظاهرإئغافئجصلثائاضلىفسعدعهمالمثقالىكأبالباءبيفعولو
بلونلمثاجمالمحاوأحمالعسسخنؤملمقدثلكاتوااوفسعارماآلكونيمتفدومصدرلة

كلمهضحكبىلم8ييناباإتابهلةففيينكابترعمنصوبوضعامحنوشوجمومتعالقهىمئعاآلكصباو
عكوهـيخوالمحدوكسةلملجاكتانةحرثاجعألرثتقدفوادرمفلىايهامومعصينصشوبهلةنميخإلبم

علهاعدثولىمحمؤبكالىهتعإقاألملأعليأمرزثلإفقلاثوضعءآلنومنمنىامقماباسلرفساالبا
وياشهنةحموصالهمفوللغلوالوتةبئمهثميدوألؤينعمفووناتفريعيةلفاءابا
وكضررخعأبابيالمكامرمححؤكأكانمتعفتىفىئاعليوليهلهمالةلدعذويقولليمق
صقءفربماعلىارركؤلهجمالى6كودالدلألقجاومفرعاعلىلئقديريخفلالياالحالعنموضعفى

نوفيتومشنتزاأمفعولىاالؤلامروفاعيرفعلإثدنوبباهصالكؤلهاليافىطيالئافماوجعهـا

ئؤمولدأأوجهإ
ألنافأحداوجهها

سنهااشحوشاسه

هبانؤنهامذحيسب
اخهامصربهطا

اضودااألدؤكا

بليهـفخجههكعدها
شاوءوناوجمااصاأ

افاأفهافمقال
يمملمةايالىهفاضأ

لغهـيرمرىأثحق
الكأ4الءقالؤن

بئيرفةرهمدحممبى
أافىعااباوبر
صوناعهبنض

فظايةشبههاباءش
الصريبنابوهومف
قدىالمسالذوءلى

كدسعمحملمقيرفين
طاهـخيعادإءتجالو

فمالىالاألفممون
افأااوجهـاااللبهإ

9كلونأنأوحعتالمت
بئبهفىفهلىمعا
تفافاوثتصلاجنيةاو

فمقالكلمبهاياءالمم
بائشرزرطمتحك

لخالماوحوبا

فجصاءجمقجئهاددهم
ئمبنحكلللتكم

ملماثقهولمقوكأل
اثفا1الوجفاعثلى

الأتدبأومن
تقمقكوخوت
فيقتتفيدنهااي
دهادفعلاعؤو
ملافأعلىدخلأفى
كلوثفاقاالماضيا

هسازممنفحعدأفع
فالخبملحفقعتحصوال

لثإفيلباألأتصونلمغ



يقعذاثذفسذكلما

صلمنحوقدارعالمفه
قدعأىعاليهأنتمما

لتهقسكالعمللحص
كىذمأاذمالله

تهسهيلاقولمن
الخقيقعليهماخلوت
لعنبرا1اوجها
صهولتأنهـتسداو

ايهونهماؤقحصف
علالتفسدؤخ

لىدتيىظارهوا

ىالماصعاىسكليهما
االصعالممنارعءلي

فمات1قولههماو

اءلىاالقدحشللض
مولىاالالممنارع

بغيلربخهمنعه

حمرالمضطفىتقول

اذايدزقديخرجأ
موبوجهصنص

فدلمدانمنتظرا

رمتوجاغي

افؤقسولمضوقع
دزقدشوضىلمطا

وجهوضيتوقعلمن
اللهحقدلالحتريل
الشادبهطصتهمااقول

كانتبعهـاألنهساوز

يثاهاشساحهشوحمع
االكثرمنصاءذذه

كنهمبعفزعميينوافا
نحهألقدكط1أمها

النلمافكااختولح
وعتزءاضظارااك
ابضواتقبلىائ

يتؤحمفسديقدوقح
لطوقاقمعماقدطمرؤ

معسنهاائإلثاالذبهط

اداالمافجمتعالحي

أل3

رعاليهااسععىلولدضلئسجاهنافلواايزبمباتعالقالميمعمكمهسالهواالؤلوجهاقديره
أعععلوالضطمارزببهوتىمتدلمميفتحاطكمسلعولوومأمروفاءلئلينجهـروزا
اندصاحبهاوكلىمامنقدمةمنحالوقدأضوللوصواعلوفائلرخواوعاطهعلىالمقدم

صالقهصيلةوحيبيحماضعلقالنداوالبرةمعوأنبلعواالءوماولهاناه
لىفاووزن4ألكماغيرضصرفياكفقةبارهـوليهامضافاحد1الوفأخبرلمبتدامحذوانحما

وذالشمكوأحيدضطاراولومابهونهالنداطبلمجالذىااللهعمرخوإولإلبديراو
يقرلىكاشحارة11اكاءوليسافهضطياإولتدانعتادونخبرومبشدأختصاصكنداء1ممه

محمىاهلضاصاتنجثواصثجوباومحذوفااخصانمعببكلهولضاقكليوأصمبنمحذوف
عغئةالمةالمزقوممونبهسمراباثووادرمعمبمثحصعؤنىشثيفني1االضافقو

عوفيمليوااوفانونوا4تقؤعلعووفارمايرأمرمننعلجويخاأرأيهاونالمملىاوضعمح
لئبيلقععمينطبايرىويلحرفءؤدبافظارادةااجمعكليامضاتوعصداوطألمحوافالال

ثهعذوفؤلواعولوهوالمفاعلانبنياارغهلىايشارهثخكلايممذاودالئشيينعدمة
الولفاعلاكعنهاريرسوهومهلثانمفدوليلىوليهامممافاىذاومنالاطموضعفىوندو

رباأوصتلأنكنذوهودمعنازائدقوشلكاواوخبرببئدامحذكثلوليهاافهض
وانلجراهدابينقمعترضواأخصديرهباووممعذوبصعلعوليملىاسوخاوسهنابضم
تطأعطىىجمةاالبالذالدلجملتاولباافموصولمفاسمايمبةمنونخبرفيامنو
قوالثلوذالشداىونداللحاالكونهالتاالختصاصلىوجلمنهااؤديرمحطيذلبؤقدسامذ

اءالاضذيراآللدلمنمىارباكلنق
يعتعالمامكانصبوفاعلذرمافيوفعلنمصوتمبمفعولطكوهلثهروواالكالمثودسكااقال

مذراسمطالؤاراوقالاهـمامسالبرصالوارخونجهـىشدأوايسئتارهوىبنصوماموصولطاله
والقريرمعاهـزاظهارهاليبهبععلككذراكونهألونحومثننصبأيادءسنىايادمنوحافومعع

ووجههاهـاالباواوخاصةاياككلىطوالرقالمحسثمسبنعمولثصرفياياكشاطبىاالولوقاليا
نصببيتؤمديرافذساأصلماراليثصثرادذاعلىذرمنهابهايعطفأنىفووخالمطالقكاا

ذالهاافممنبانعمبوإعطفتمتاقبئودسئتارموبالالفعلومبالثمروأكثذراالك
عدرفحوضعفىكىاسولووماأحرصلؤمبأنمبوبانمتعااألياونسببامهوقخدم

والجلههخكليلؤمالنصلةوليهاافمعنفهلىمبتدأناشولسيناخبةترماوصلةهساإلبخداءو
لشكراراوايعواعنامطفاالدصوأالقابلزمإمتعالئحوانلنكتباا1سوالؤلخجا
يتقديهروذلكواىمذرلمعتداخرغعمحموفمحذوبتقولكافثعارة1كادنبجمواهطاثرمعطو
صتياؤلو3يدالبهرأرولؤكثانىد1لمنيخاوذاطجبوابفعلدمنصوباالىجلعنهيجوااكفا

فاعدوهثهـأسيملشاطاخشذاقاللسارىاتقديراوافماعلىمنادمحمفردمتءشمارةااسمذاألحوند
مىوحذفتخبرتدأمشذاواياهفاعلطفيملياىابشذقىضالإللوهوسيرسىيعلعرىن
إمنمامضطقيداوإذداعالقيسلوعنالاأشذعئيايرواألقلىبالماواالصلممحرورهاخ
عتبينهحاقالذىوالتقدسوااخمرالمشدنطبذاآوجملةمنطةاقاقاسوصأممتلىىبطاموصلميمابفثع
لىلسهوطراوذفيانبفمنمطناوعذنضرورقوالمشداحووالفعلىمعموفانالرافقدماقصداسبل

وكذزصلفاالإمدايقسطعنفقدفحرجقاسىقأيومننهجمةنمشاطبىاقالدلاصدةسثاطريا
شارج1ولصباجعصهودااوقالبمذوعلمهـقمايابألوأيهدمجعلالفىاليالمفمضعع
ئبكلنلنطاموصخبهوالؤدااجعلمفعطمنرىالخفمفقويهيدقنجافلدليمنرلالااس

صلهحوليلىابنلبماطفصألبهلةموممولقوهىيهاممنافوأماعلمتعنهبابقصوبمغرىإعللةا



لفعلامحاأأنهلكدى
خمنهظراالماضى

يرمسقدكباتقول
زاينتظروشلقوم

عيهوالالخبرإو
لتوقعونأوالميرا
لركوبثاملةإ

ئودهصالمص

فدالتفيدأالمغنىألى
اوحهلألأالئوفع
اوجهمنامسانلى
إلىمنتقزبقد
منلىانهـلماضىا

فاظكمتدقاملحالا

منألمساضىتفرهـ

يبتقو1ذاأالوإط
المطضىشلزأقدمع

حمهصطألامالافعا
الفطافيظاهرةما1

لمفععلىكو
نجسلةعليماحرم

ليةحالمفمسلوقلى
هسذهكوأومقدره

اندناتاارلضلكل

لجلىناقالخازدردأى
أكؤيوناوذ4حال
فقانااناذعضثالوا

بقدصاالقعوافمالمطا
صثرةايثابلألزم
حمللدوناالوفوسه

ففدبرالمسالمدثاوأ
لظاهاذلدساهلهذا

يةاالالصطالاطشا
اكمانجستفألحال

ايلىلدمضوممطارتجاط
الاطقحاأن

ةمافدودلىجمقاطلالأ
تماللوومقارقوشتضلة

ألمأاقساالأنثالا
المقارنةطلىاطف

ألةادالمسألنها



لمحالطسألامفدد

وربمحصابنوقالأ
فىبمالصأجيبااذا

فىألهنمبثمئ
ألحامدضصرف

لمساضى1فانكانأ
جثتالاطسامنفر

الماضىتجآلنصعل
كمىأبجعالوقدبالأ

وئذلدإمقدقالته

ثركيغد3تالتهلللتنزأ

أواقكانالتمكلتيفط
هنالىثناضىلماأ

ط9جئثالحالط

مباالفىضىالمطفعلاا
مرووموافقماكغوله

داالحافتلقيعمى01
موالنحاجرفاحلفةاتنجا

صديثشمنافط
مالوال

المغنىفيلمىاظل

لبتاآلدةااهرلظلها
ماقاألذالصرآد9كلس
للهلقدنمنااللةآلنحا

اودالرصعلخحآبا
االزلبهلهيآلوم

مذءقلمبهوهومفصن
أنهسملبالتنالمهـادوا
اهـتبهئهلماقبنا
جاراللهموزعأ

كهثافهاكمخثرع

عدقولهماشكلمعند
فحالناارسهاقدلىطل

تعررقاونضرف

ألمتداؤاقستعأ
ئبكرنألقدم

حاماواالوضاتا
هـقعتالهساخن
نحدفىنقظرهانلبر

وهفابهمالمقممحما ابماوءإلمول

الولوجمل1وومفوفاءلاعنبةافهاعلىستئرمؤوععردوولبيفإكلءسءلوؤدحمروكازيهه
اسعمهشمنكونهصاللالرالذىبهطبضديروالذىتةكآتااؤلوعاهـالذىالخهراستداصهـيكعل

يساكانجقولهناولدسزولدالتوالآشيئصؤالجبهعلتولهفىصكعلواطبىمثاالصؤألكلتفعلا
جمتداايذىوبرمحقدمضأكذااالثوهرىاانائافسرهنالرجمادمكللالذكةاثماابيلوأو

هؤوحأجديضيرصترفيالمىصولااابراطدبعدأهولءلةمكاسولذاصلآابعدىلسووئى
سبرثبتداسافةاخبةكتهبواعطالؤأرصمعناهاآفادوقالأحدىالمكودعومعنىقالةافلصكلاع

نوعهيناوونمااقصرضرورقمفعولباأبفاوهمتقروفاءلىلمزمكمنأمرءالىاىبععأوالزممحذ
مومنلثرطاوابمحهامزمثا1جثابافاءاوأدخلبرخبوأقدلةبتدأوزهواياابمنمات

ادطوبنوصيىباألدأمؤنووإءبةددؤيمودميرءصلاللهماصأودى3ااقال درسطءةلةكابأصارعأارابهكبصوم
رثلمشداواظوجملفااليائخفيفهامفقدنهمالدأينونجاوابتشداذهبنةضرموجمكنوفىو

الشإحااثةوأائكمحليعطوفلأويفوكدانمععولاولووفاءلدلؤكدانوبنونن
أياولمقدمفكظلههجمحاأماوذاطالبصوفمطءسطا11وصالدىمالذاطابوفعلث
بهوزنعشضبتاوشصألإويصعافءتيمشرطاوكللىومعطماأوروأرطاهنعتياتاو

نتياوبم2شزالفطيرااالمنططلذاالشقمالوبهوقيداالسادبهيفعلحاإلمنجما3أنبهون
لمينمستض9ابهؤالن3لنأطلبوأامنأنعلمأوشطالمذاطلبقوتفادامنمسهقبالارطجمذر
قكدادالىيعممزيهماضيوفاعلهئللقافاخيةوقلاتامستقبالمثاقمماينىق5يؤتدو
دآلوعدمامعطوفيوأ4دانااقديرهذوثيهوثاءكنعافماوبدلكأتدنؤسية

لبطداثامنايافمفمايوتهثطإبهميرالهمزةما1الوليجمبالجومعطوغيردماءأمعمطهفء
باخفعولمقدمر2وعولهأماموعابفوااضافهممنايىامناففااطوخصيرلمنصا
وفمحذيداصرلمهزاكاساصروفصلأؤثششفثنذمنعمىتههامحنافتافيابفتحالمؤحمدو
لؤكدالفأخرأديرثاخقافيةقوكيدانلىالؤشامنلدلهفهواأللرزاذاظرأهؤنبرزلوا
التلاالدالتاطبىاقالهلمثاتحصاجملىوابههكتمرافعلفايادفببمشأوازشبرااحاوك
لمينوليهامضمامضثروثعكلهباصعدقفيويخلىيهاخرألمؤكدفىالىاراجعةىومفعيلهبه
تدمشدابايينأصلهأنقاعديةوأأوثبييانمفوأوعطفلدفعنلشاطىالمضثروقالتسنإيهوداقال

فعتابابانيهوشمنالاعسفةوديممىمصدرللينانبهممرإلالمطصشهطاليودأقاالثمففصف
جانسوالمجاشةالحركاتعتكاوماموصولةصباثضلئاواهـالسصسودرفيمعبا

قدوبهلنثبهاإقفيرهـكمناسودصالهرقاضاشحااديرمراختحااوفذتسلهعماومصل
مرمزكدالفى4احذومخريصرماحفرنيبفعلءليمعرأؤالمضضرفينعتولفلمابباعالط

اظملباالمندااالستثناعلىنصوبااللوااستةحمرف1وفولةقهاططءاقصقبهانثبالنون
فعل1وبهقمتعالخر2ولىوعنىاموهوفعللثصرطاوليهنإحرفشرطآوأنأألصعوه

الولصاالايهاقاللهورقلمجاوخيرممثالناقصاوأأتبهونلولمجلعليهنواللصليهممناشا
عبقمنهألجيوالولياعثىلأنىوأالاعلىهكاءبىهطوااشرجاجالععلهفاعلةهـوأظهـ

طفرامفعولنهيرووإيستتؤيخراوفاعلصالهاهنصالرافعاوللفهعلياعائدةوالهاباجعل
خىفىفأالفالتقديردانواألجعلثانمفعولالءياواكللىمعطوأوالماوليهاييالمممنا1و
للةارةلكاف1سعينكاواووألياهاكيرارالضلعالكوشادالغعلامناالللفاتافعلا

أمرلةحذفهاأماهلهمؤكدمطلقمفعولسعياولثقيلالباثونأمربؤدلوأمهـعنعذش
هيهأماف3لقاهـوباحذنعاقطدامنشفاألكلىعاندةىوممعولهلاتمثصلةلهاعيثاوفا
ممالمجازدأمبشيثيأاللثاوومعطوياعابتئءثةمتعاقطااواداللياءأوفالقاطالث



مافنامفالفظسه

شالغوندونجمألباله

اآلعقلهمالبهسذ
مخهتربهمعنلقسل
البيضبالتهشالماحلة
لقحيهاةطخاقات
صداأللموكهصافأإلت

فىعلهعااثقبملجلىا
نتشثجوابهى

انقالعلمعكهسةمط
لمحكاقدعدالذمحمو

القىطيناعفا

وألينافىكهانمفممما
ققريبسونهماذلك

وثمنفىيلنسقالشا
متوقعماضفعلكد

جمهلتقرفااللهثهه
هىكاانلطاصلىءمن

الكشبغولواحضز
ملالفتامنالحرت
لعسروومدنحونمايى

قيمئفسالاوأفصل
ساإلغكلهافكلخلتد

لياثداللةسلت

صهلوالهضىا

وجىكاا9كاعام4لم

ونقباطقالى1قد

لىاثبانضرسأوهـ
علىافاوؤلثي

نحافلالسمدفى

ممنوباسثقؤلمح
أبيلاصبهودسد
منصدقىاحفثئ
منوالجوبوبليكمفىا
لثائارأفليلفيلا

أممعأمتعلقهئغالسل
نحوإالصعلىمنعالتئ
قديعطخالىوله



لقاتلتهلواادالت

ماتههصللىهوأ

لمفسهموزعمالى
الثذأكطفدى1اا

لىةليتعطقولهثتأى

عاليهمامالص
ليىةالةالهـيئالفآ

غولهتضدمكا

رعلمضطاعلىخلوتد

يصقلىممابشوتوله

ذعموعاليهمأما
انألضابعضاهذا

أينعآأءطاتقاسل
قديصدقوهماألولقا

صودوقلىالكسذوب
مشفدمنيالمابلى
قسمنبلىلفطآقد
يكثردوبخبلاقوالصا
وبثذاقوالقمن

لشأنسا1فانهلمهدق

انعليملاشلمآ
بوداى1القورذصلى
لصدق1لولنيمن
قإللاكذوباممأأ

ورلشداعلى

نماشنانأم
ثسنوبواالبنيلى

تقتضعاافةصيغقصما

اكذبالالشكثرة
وبمنكلنشلوص

دلإلوشفعسدقوي
يقتفعاسثرقالمجود

فحثدالزملصدقال
ضحرانصهنالكثر

صلاءثوهواممألمأ1

ندفحوبكلو
وداوهوأؤله

هىاولمسدق

هاوبمناتسعاب
لهظشمرلتاشكا

وهوفلهسايؤق

لمماتضدملداللهمحذلثرطنيشوجوالمجاتا3اافألعودالىمستقؤيهوةاعرطاولؤخو
علىئدطاخالمسترعهلفاعلىمعالوتزائداورفااخنيمثاتأاأتقديركيغماوخوا
ماتحدملدالنجوبروانلىامبدأنيهوبالمفعولومجتملافصللوجوداكدلعالوجازالتأنثافأ

ضذالشافلمرنعفهـجماوزفىلثاالىوجميافعاللتنامووأصراشنيضآآاالياألقديرعلىلهواعالي
بمخطووووافزيادداألوذنواكلىيالسيفامنوهومتنحيهايممنافنفىرشوا

شصوىوقىرحدالهمزةخوأنبلمتمداهـقلميأنمنونعشلىصسمةجمفداوبزامعالى
ىثافمضطتأنيثوبكتبممتعاقبتاءووءبعودالىمستتزخهالءؤلامفعهلهلغاعلؤالئباالفعل

ضعجىمنلطاطتهلقمموضحخيقولهلمشاطبىاقالسصثافىامحىلالمهممىضحطاساكودقال3جملةو
مصدهـحصرتبموصاأولىتعاحائئنحدبهنتولالوقداتلياصنصاالضاالمساضىحاءواووضميرهـ3يرى

تىارضىهريرةلبأعوجقولجهينوباولةناظرإلمافهابصرلئافىعلهقثايرىأنناظرالىواالولهـا
لىمامرقحزانؤعلىذوفبرمأوماتعدأزلئدآعلىموعفؤصرضينآسكنهاألرالىما
تجامضعاففعألاووصفمعنطوكثكلىأووزناصشنمزةاواسقاطاسدبهةبنتهلأصلىو

قصرللحنرهـهـاللتاولهاممعاثنيثأدوئلأصالعنكفوعوفعلاوزقوللعاهةلةلمجروربا
ةألللألورءأففألوألفا1لشهألكاذلكتقديرخبرلمبتدامحذوتشمهألكأبتأنألشوضعاق

مااكااممةوعاإوضيطعلىأطإأصوعاكرمرقرودعإلهومبكاامحإقيالةاسجمولعاكدضرإأودخهـاانئمغلنزإغأ4إاا
لمسعقافقدمرضهلهإامميةالاارضهعفافلواوألغينسلالوالانحامحالضةاعواالألمونإ
حمآاثالبىدهاامنتداكودىقاساقيداواؤلمبهدأدهمأفازةوللضرليهاأضافهالموصوفلثا

لبشاباقاومنعصبدمواانيفافصلمصدراااضافةمنايماشااالوابمنعمقالقالكونهونئامن
ت4تمذعوصنعثانمععولاضمزوعمنحالعاوبهصحمئعالقالعسلاوالمععولخبره

لحيتقدكرافئمدفاالمبتداوشعبرمخبهجأوخبردإفعوللناءبامءجلةومبقدأثانعرافهز1وبععل
ؤماتهغطفىوأوأخسلمبتداوأصعدلفاومىألملاموجموعافىممونلقيدانمرإفهءخافاالدهم

لمكاكأخوواقمعتالفىشلنوحرفيتقأيلوقدليهلمبتداوماعطخبرامصروةسكداجدلو
صفدهمأالوطلميدوانمهصاللفوالمن9لييخىأكللمنعااسووأفللوأخبصدأالىحعةراىوهسلهفابه
شخطاوأليقطونهفنهطأللمهـاحهجهطائرأخحرءلىواالخلصقرادواالجدلاممااىقوالد

لىلحدختوفذعمتعلمتىمحهامفماتإعدلآمبتداوحولشاطبىالوفةلمعراواالفثاالية
وأخمرثاولهممنافسائهتبروةلمضفظأفىداوخبرالمببرمعوهاهمنافطوصفو

أوءكلتلىعطونحوبألثأيهأافثنىأوديمبوزتوكطجشكلىمامعطوفااوبشم
تصوفى3اكأإلفارةلناظمالضروكلثزالدرعندالضااثبيياثاكاخرالمبتداودخولوضح

حهـمعنانعللمامهتؤاأبمنلىيرالمشترمحااقآلاطعهـلىمنصوببذوفقمتعاقطأإخدالروا
محهدهدالبافيعحلىيدالتابنثأقصالهؤصلفتحكدامصونهالحرابالمسزبملمحىديغعودئمب

بمفلالوبهاقسلجيوؤتثكاشاننآقصتوالمسعصأمرءنكلأحفىفاأاوقف
يرتصدعلىؤعتعاقاخأعلومفامحلىمعالوفأوامدغاعييلأومفعولصثمعهاطولجسعنعت

اوالمغاعيلمفاءلههثبهصوفاببرخع5كافألكنلبيوالخقديرأوذاخبركنألكاممنافمو
ىىلىاقالفءإلواهمنافضاثال1وأصهميهـمضببغحلصضصوصئىكا

لمحهنوبانءرفعاوجماواكلإداسكذاالمناسماءداااإمحموضعمارىكأخيألدومتعاالبا
قالىممارىلطثاعثألاذائودانيهلمضنحذوالهاحاومغأمروفاعللفأجرهأناففيومحقى

كاجمماءممحاهـجمصابرأوالتغدهـأصوهالمطلقالمفعيذموضعأنيهرنلمجتوابابهزصصعلقالىمموفى
علبياقأوعطضالذائتهيرخ11بشجومتعلقجمهذاوخيرمقدمأويلمالحالوضعأو

ير

م

لم

هـ

ف

لها

حمه

ت

لم

ف

لى



لمزلي

مصفرافرإفدانرلئا
جثبثواهلهأنا

بضصاد
قانيبكسرالضصرتوأ

وهسمروالغالفى

لىئااللخداعسةا
زأسىأكلفخمبم

لبثاباوبمضاألصمسح
يقالعرثالمخعول

بمعنضسمجدايهالى
يوصاورواركلبهالحافح

ألحمؤقوتحاااةبهسرأ
أىثرىالىقالهأ

للتكثيرلمدانهساقال
قدنرىتعهانيمحتوله

فىوحهـسكتقل
هئأرةحفاممهشأءأ

الالفعلىمئعلقفى

كوااللضمنفسىاخعلا

وهىوكهاو8سهريأل
لقدسموثاكثرأسكأقد

الستلفلعندباطلى
لعالساالشوعكال
نتلكلهامنيأفىما

وهىمههأوكساشةعلى
النحمسارأصاآناثؤواا

لنااتئةلمحاا

هامابثديرتفعواوش
لمالضعلىآالسممن

واووهئااثمئارح
وهيالعسثنافا
شالجمامالومااثعكنىا

كوأمراالفلىوأ
فبينيعاليفوله



مائشرصامامرفي

ووافاونغسمفعلم
واو4مكلصالدانثلة

افاليمسمتئنأفا

كلشالمطورنصلي
ألفعلشممصئمنن

هىسهأوذيغالفثليف
نصباصقرأءةنقو

فىوعاصمألمجئررسة
والمففلوايةال
لحاقواوأهـيراواا

ميراآلاعالماخلةالداوهم

أومألزتكأاسللاس
واوىؤتدفعالية

زووأمنالتداءإا
ملىاكادلكزفوللثا

زلدخلونحؤدامةاط
ماتاونجحلفمربا

ى1كرهادموثهو

ملثدهاكبازورأواا
لمألشعةثرلئمونالىم

لحلةابالنهثاءذا
هعأوافعلمتثداأا
بينتأكاوينلفآان

سعم9امنعامابعث
المصارعلىالل

حاولمعجةانماكيد
نحومعهواياثفمولي

للفقهالموخوا
نهكداتيالب

الئانعةوإمفعولمهه
صتةالداخاسواو
لممنمادعاأ1مكد

أوطإللمسبرفييئفى11
نسدمىمموبه

9

صثردمرفوعالحيهالدينواالفمومثعلناقمىالغعلبالتعليقنراقلنعوأبصرااممتعليياشلىفيمنو
بززرتةلمقفيالوراكأورضانعتالغعورابنابازيدتوجملهآليهمالون1ولبكاعوذى
جرردححموحهامهوكلهمروبرسىخبريثمرفةوءسمممترالفاقصفعللخسو

تغدمهامهاوعومهاكاوالعلمدفالالثمرطهةانجرهالميهاجمالقاعفىاهوماللموصولقإلخالتالذالمبتدآ
انواءخهغعلمئركأأعرولهنح1وأءيغسرهعفوفبغعلمغعوليأنهفظره4يهودىان
لعضرادثؤتعالبفملكمكسذولمحاوأجووالثصرطإلفعولثعل8بالبناآعدالوشرطحر

زقمعطوالمهـمإميناؤخلمثلمةابفحمأوكثعأليموانحاطمضالماكوررفاللتوكيداأللميتدامحثو
أفسفيأحجتداوالعدلىلشاطقايانجبهارزعروأخبنوهؤهلفيمنابولىلملى

الهسريافامملاادةامنهافعنامحربتداومامحنعلهعوخيثاإماكالولعاكلمعطوفي
معنىتلفافيأأشانرقدميكاخأعتعلقكيدفاذالماذاأسمروتقديرمصرفلرممناتقدثلىمومة
ووكهرسئهـمووامتعلونلهفهرطهاولىكثرجمطوقلاعظوإجمهاممودبوفيهلماقهالهالعملاللثصرطا
تضهااافيدااللقاليعئبمحفوفيفسرهلبعلناأيةتكنفيااكعمؤفيسألهعيصروإ
عتتريعقرألمفاعلمنالحالىعلىههـهومهصوبمقمهولكعنىالماكلودأفالوأقصدالاثلىلفعلهـيئالال
فمالتصيىايعإلضثيرمستؤخهلفلكلىلمحغعطؤثاثجمالعتيونمبئبرفارزيخنائمفاصبخمنلعحواا

هيخعاتثآلتعريضافاشالعدلمقصوكهالدئينبيرحاللتصينفدساذالعتبراالكنوفاذاوبعواب
فعاألابابنمئعلمئرممماحدوأيبثى4لدأممىمنفعلإوابنقليلالممنآرعذاعلىاخولمروبمرفا

للسنعااجعمتالس2هوخلىألنمنصاأثاعالكعؤنحوكالمغعمالمالمهـموءوكسرغلعهمااخاابفبئ
الألطألفلفهلزأةدواةلهالفيلععاهنحهلمهاممناالشيينؤنمايمابضمأطثاوخسرةتيوأ

ادكلوكقديراآفسمفعيفاليهاهضايخاآلضرمكذوشوعالقهظيرومتفاعند
مأبوءشمموضعندكأصلمجلإمثاقالمحارفينمماالأباعهثنلكريممعندبنىضحمماظيرلحاهكأ
تجهخعهوووضفىءجثممثعمصمزاخسرلىايقألوكاتالخزلمفيبنوهوجثمعاالنصار

اسعماوقمفهانأهرعوكدبالنوامشززلمفملىاهوأزنشبنمعاويةبنضبمصلهفي
ثبكلورنطاألصثثرالمسئترفىااوعائدهاإلمجغعهالصلبابهراأأحألواصؤفغعموصولى

اشأدمشلئقيهتالوآورإتعر11اليعووليحفافموس1مأكاوإمتعلقمنحلىولفاعلا
تيكممتالو2ءافياصهوصكالوماالهاصناماوهائحوخبرءصلةتجداوالمبتالخبهاأثراوجملى
كونجوجافىبهوتخبشجمامنقلمجويمهالقمةمنهماوالىيعودنرنهـههمهكالثناقصقوانحاحكاهصاأ

كجوبغتفىمتالهراأففىشصرتماائدادرمنفيكؤلنيشائدهاطمالةاومسسمود
هولظاثاانجرمحاكردمقالطثومعيطئقتفىثرتجلةلياممناجوألمحوفىيمتشهغهولمغدمطريئعنى
يهصكوالنكصقثنعلفاشنحبراثوجمولىباعلقهاقترارزجلقخبرجماكمالعكفونحوأممعردبأ
همسدسااولمبتدايحذفذالشمفهوحيكولمنوقاوردفابالقترالجوليااثاولهعلمئبثاجاللفالثمرا
لحالؤتالمئفبصرفهثعاكأجإلضطوأرعرابهرمحاهبهانصرنجضقومنلفقويقتفىالممسانلفروبهوأ

مخمافخ14وصرفعلفائبناملىبوذلمحفعولوميئىمافصرفطاضكرأرونجكمهط
يخبرهالجمصرفيقدبهلةودأأمبوألمصروفليها

ظرفااذاوارمرئألهمنكتقدضوبنللبألكلحدبئفارمفعولمضارعااهروفاعيوأأفهلأنجع1
اضافتاتوأيهاامضاإدلقعولالليكردقناوكسذوفبموبكوأهتعلقألالطثرسئىمفمن

قاءثبضعمامعدستموندبأمعطوشثلىازمبجمردمتعاكأنامبأعنيلخوجمؤنللمللشرطيقاا
عروهومنعهـرففليثطزيالمكودىرهأوجمهوإلتعلالفاثاقرلممعلومأمإسفيهماممنارحاف2قضهامع

لممناراتعوثاقبهتهالهاومفعوبمواميوظملىأفعلنيهنانممبعبامتطئبلونومحتوبئلمبتال
يرح
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مقدراجمو

قعبرالمبهكاأ

ء

د

ؤانصبكغهففعالمحك

فوصضأمروفعلألعئقدإ

محد

لهيههمه

الممه

ثهـهـفياصرء

هيأفتصرء

ناللمههـتحفد

قبلهه
معتد

حولخدملمجد

كمفيغومئيعالة

كلففوربلمغعوتوابوانمالمصحقبأللممفعولوكنمجوامتعالقلناذباحرلمجوير

إصرفالمواواكوفبلا
كاحئهبعمالصرفهـط
مثالمكلسملل

لاةألالخلفملىا

كولمسعوئحدالنفه
لقلعلمفاوكساتعنوبة

مةلذجمنحاهسدزاا
اىبركطلمعااولملم
مثالوآيعسلموأق
لفعلاسلىخلةالدا

الطلجكرالمسبهق
والهـسكالافولأ

الدوذ
وتأقىخلقألخكنأ

اكللئاهـكاءيله

سكظيبتفى

وعماوتأئلقوااى

افنالواراواالمغنى
وبحكاالوالنصصما

الالووفءعسهألمه
لممنارعخلقعيالداا

صدعطثافصوج
مسؤقلىايمصراء
فالصريمرتال
ولهكة

سعينىعمامقوولدمم

لبمررالمحمنتاح
الشفوور

قبلفعالموؤلواال
واواوالصرث

ضرةكنوأولئااق

الحماايههابعرههيا
هـيبماملقمهالالوالهط
أمخوابهامالعده

ئتواالىئعلهق



افانيةيئوشوروأ
رمابعدهايلمباو

اوالبارياكار

أكقولهعاالحكد
الحريئفهوهوعاهر

أبثيااوبالة
سيرةماااالآشيهاأ

ىهلكلاواال
رلمهاؤفوالد4ورباى

إتممنوالظهامانمةا
وأوافاالماألباالوأا

سدبعدهطكوتحما
وواوهىلهامافىسم

وهذهالعالور

ىوباكاواالمسلا

عسلبيحلمطلتىأ
دثدلفألاألمع

االوالمعيةبتر
صدوعغدخمىنفحأد

وورأقراتاعربىأ
أماقاامماس3ير
قاملمحلفافاالثةثا

مخكثدالوصجمهرزبب
لحقديةواالضأضدليصه

نجمواوالناوتمان
المكألمفىامدف

وااأايبرهـوب
ؤسةلمىالزا

نحوهصلة2را

ااذحستعالىقوله

بهاأكالوفقجائيها
ذااأبحس

بيهطجمدملالالومف
لدالجللتابهيداثعئى

قبلهافياألاآليه

علفاوعللاالوحميصحإفاعلحتىوصعامتاعهافمفيوالميممفقعلصمدوماقبياا
كأشليدرإلهمغبهعألاواواذاصكفووجيابقليلدحثصااعلىااقنعولىلهاودااذابأضافةلكلرةمجرو

تراستىممقاسأءانلل41خآلحممبتلمأوينوابغقلهمزقوشكونعوآاتصسكعكلىطهثلالما
كاناكالواجببسدقىألخفأواالكذاوههاحتىوففيحداوأذارخفىمدلرايبيشانولممتداخيبرا
4علهقدلملهئتصلاانهصكلىحغالحالممنفمحمحعذوأكوقاالمجتمتتىمبعدحقوأ
جبكالماتموعغعولهراثافقااتييمانحارزاوبرفالملواطلىبمفا

لحال1ظمؤدامليله41االمبوكلىعدرعليهمولمالمكناففدكحتىبعدثسروتمضارااكالحديرأخبرالمحغد
دمللعماؤحالعلفالمممتامعالتىوفدحتىطبىالقاالرقللضروبهثمبعوالمرتوفيرمتعأملهاعلى

روهولشاذصهعونهسافاللمقهزثيحووكادكونالإلزمصازأنفأىارساضيا
جادأمرتمالججربفمولكحاهـطغولكلنوف1فيوأأجلحاأنبالعساكاندكرأفى

ورضدرااسزنمفممارعملاسيخالامتسروزوصبمح4وبخطاورهد
اصىةذاباووصطبمستنزيخهلخاتمصرئهرحوالوفاعلولعلشومانآسانزبخضعهوص

نجرضافرعئىعمجزنجضنامبالهـبرحنرندويعوامصافلزأىألميمالواادابفتحأزنوعوء
ونئلأفلكبهغولثحدايرهـلقةلهكلذوفلوامترخبهدومفهلهلحهلواهدمغكللقلقولماتجلمضبحكاغو
هاورمفماحىباؤثوفعوليفدمتللئوبئثىأنتاصثالعيدالمحتمىجملضعالىدلما
كدمرجمافهلرفهن1وهـالؤقأماقىبهتلىومنااليدثاطاذكودولالألاومؤوالأدمأالو

حلوايرالبثتشمفوفينابيوهرمفوتقبلألالممتأقيوأرصمأإواكفقماةبالنوبخأ
مهعيقلمشآطبىاالبالوئالمستضلمضارعاصباطلعمؤوثبااااللتألطصتىصاؤكونهالممنارا

تمصذوفلمحاللمفعوهوتقديماالذصازضوليلمناالاضحمطلماكورشكلقالطالهض2سنصص
اووليهاامفنوقالفاورداصنافهأبئحوأبوليهارقمعنلونرويقصريلبافاؤاربمأ

مجغحوسترهاصترأتلهفزخوكغمااخبةتأ1لجونشكنفىبنمحهوقىكللىمعكوطل
ورهـالذتداخيرالمملمتترفياكأوفامكللىالماةالفعلمننصبآلخيرسترملوجمفيمبتولمهمااقالس
محنىوركوقالدالمجاهؤملذىاونجبرهاهواقلذىالمتداامعترضمقهـينلشاطبىافالقهسترهاحغجمقأن

لىتعدهتفعلوامذقنوكليادقولىومنهالألعتراضلىلشأطبىقاهقوداكفاوانمعبفاءللينالحاموضع
المغمارعبالفتنعتاوهوءثميروتغرئرايواوثطلكاثكلالناروصثبرقادكمياتغعلوافانتغعلىاوفاغ

دأللفطانمقاألتفبرقاالضلفاكالممبتداوأوواثسويرهالخمأوطلجكفففىلعدفاكليعوال
وانماءقاسىمناربماطايفهايهونصرورةمحنوفيوجوألهالثرطصلئةشحرض

حارةلحا1كولجامعنانحاختفدوفععولمفهومماصنماولشراكانلجوأصطادااحذف
لموولونيمبغخملسال1جلدلناهيئواصهـسقترفهساوبلوامحزوميهنوالنايقوصوفلقوالكونا

ألنوهومنصوررأنسىواالولبالميملنمهـعهؤضثراوكأدعفىأطهـررعإمصطهوثخاوطضيرللألا
الزعواشئانكواااللمطبلىادمنلجدهفعوذتظهروافىحولاولمعيةبحدواالرقوجومض
ليفقكرأصصركرباضالنثا11يولمضافطغرباكدوعلقدلملوبىشااامبصقانهإضدا
مرروثرةللجوابهحنمخرطللفاغطتعانأمأكرئعلكمدمقدكباءئمئومغعوجترعاو
شاءوهناهـاسقطثعلفاالحالمنفمعمحعحملةاكوبقااللمنائلفعولباأوالجزإعئدفصدصاق

غيصذعتمدبحزمااهذالميتحؤفديرافعولهلمحضدليحاطيبوألماكاتاحثمحأافبتمسظعقأن
لدمنطادعوعغقصدجمدهدزامتدوالمثاطبىمشلثوقاالبخاهماممقصوثايفاكمالىكأهقكأانلنثها

هذالغلثنعوفمتهاايامبعفىالنسخفيالكئلهمحيفاللحالىمتميدالحزبمثصأاسقفاعل
كأنوبىاجزكطمتعاةقااللماكودلعدأوليفمالممضاإحزبمشداووشطيفليااتسقعلا

بئبأشثومومجاممارضتهكشثبأهنعهؤلتفمعمنجوكنولهمزضفبةانثيشامفعا
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ق1لبالبتداواغيرعلىمصدرمؤوحتأويلصاتائدرنهلمعاوأدرلابأنعزمونمفاصاح
كذوفمتولهمضاشاالبحمعومتعاقجملوتمنعهفعولشرطلنوشوفاوممونالمزنجسحرإ

ئليلغافيقباناللؤتاقرضاالبنلراقاثرحوانالىالقجلاصاطبىآلوأناههالكيدىلمرماف
محموضعىدكثقاالدونويئاالودمعصوادانألؤاكلالفوفعاشفيامعالدأخلونتاذ
صتنطالبمبتدأواىهرألاهظأنعتمحع4بهلولياماتخااشوالصإاط

كانتدكونانمحضملوايامفهاففل1إخبرهاويرةحمهـاستؤنهاوولثصرطالفهكانوشرط
مجزوبمتنصبووالناهيهشرطسالالجهابطلرفا1فالتجاوعاقاكلمحترفيهاووفاعاهاتاهة

وحزيدالمبجماوأبهوفرطرطجواساافعولمصاصدجوابهوشترفياشاهيقوفاعابل
قذبتدأوحاوالغعليداظفيفةقافىنمنلإلل5واأسدلاقبألمفعولعقدثباقبالو

ابناءبانصبجلةبنصجومقعاقصالرثناولهامفمافلفا11نعهبومؤشعلمنطاموضه
يقالأنعسوإذاللمفمارحانصباىيضصاراتنصبكلىومغعهلالماكودهداؤترللغعولخبرالمب

مالممبوهؤنرعأوحايمننعشالصدرمحوكتكنصبوصانصبالمثنارعالفاءعدافعلو
بعنتسبهثعلتهكنىاالىولثاطبى11لفااصاجوابااواخالغعلعلىالممواقعةممنافيامثىمو
الفعلنصباكنهعبلفاكائنابداحالكؤلهحاالرفينىلفعلابيشواادماوصقثمبلهجملةو

وتكومتعلقالسمنعتلصضاوطفمتعلىالهـيمعليويفرطصفإنعاةطنىالمحاتمثالذى
ثنممبهدافعولومبنىعالفوكطيفمموصمحذبغعلللفاابعكنللضصكلىهؤفيعذفو

فاعللنوناالهمزقوسماكودناعبأنوطوالفعلاالىلعيفعولهقبصلمةإلهالحااشرطاجواب
يعلالبفنىكلىواهـباعتساراطلتذكيرالظواحاالشمنأومفذفئابئابهـوا
كونجهاثابتةالأنتنمبهافعلاتقديربالفيمخاضااسمععلشكطفميواديراكوبجعفولةنصصأ

واوتالبؤهسهاافمزقعائأنوشذعلطفاحذفمأفيوئلودشذأومنمتنة
فالىآلصهشعناطذأيقةوهومطلوبشمبمتاقلسعىوقهكذوومتاحذحبقكلىالمصا

ففهاومتعلقعكذمسسكلفاواعلامنأهرحلةوههاهااسءولموماوزعأاسبيلع
ياقبلالمغعوايخةنصبمطكلحالوالوصأماوباقبلمئعلق4مهوأمرصلمابفتيافاتبل

ىمحدئدىلعاظبرصافماواواالمبتدخبرموبلىآوىراآلوئلىاعألفاكونهلذدأولمعؤغمبعهلو
انحنضينمعبعامنفاقبكنماألاعرمنالذمحسوىلغعلانمبخأنليعتوشذحذفيرأؤقد

زماصثوإملممىالذصروأمطدل

مرمنائلضعوضعسسلفامنحاللباطاوالكلىووالمبضعلمكودمحعغلقاقابألما
وفامحذبفعلعلقانببماهكذوعبقععلعاوامفعولبمنحفيماممنهبمثلوضع

معطوتلميماقدلمألالؤشداولمالةالحلىلهقابحزماوااللأنبهونيكثملوىنااإلؤلدلمديه
ماوفمعتمئلولماممذاللمصماوضعأوأمرفلنهياطالةكوالصالألؤلفقلازماسضعتلعمماأؤقدكل
ليهفعلمكيرماقألصومقلقالنهليهونزقهـلهبهسرأأباناصؤئعلاجزمقينلألواثللالجزم

بهماشلمرااعذوفأنهؤديقالاهـاالدداخعازباخهفاراداشيبرطاالنهراارتياجزإنحذأفي
مثىقعطوفااهذهأقطيئذماممعواكطاأيانأصعتىماومهماالمجمبفغومنفعلافبلفولمن
اذماصفلواألطبىلشاافبتداهؤخرقالاذماإضرمقدالوءتاةمنماطاالشاطانعلى

اقللنفىأبنداباعابلىاخبرمبتدوشوفصكوزأنيهؤنضالخاصمنرللتنكيشكانلىطفاقدنم
ربهكانواهاالشؤكنلئدالمسنىااهرهمابأىنالثراهرنالمصرالمغصوكقاطهعنىنحهامن

ماتالدالتودأمباقطوبراهادذماعلىءاالمناومامبتدأذمماتقدنعتلشةالا
ىولنوشالمهصفبالهفاسمللقئمنقعنوبمقدمممعولشافعلنالمبتذاخبااوليا

برلةوهكاهخكلفدمامعئدأوطأطلشقاالاإمماوأفرطنثواطرطلثاتألدوكلىمدافثير

اذاصاؤهاحتىو

بررالبفأبرابهافقت
ليسشزائدهوفيسل
أببواعاطفةوانها

والتغدفىنوت

قاألكيتتكهكان
لبحمناوىوارفيالزنحث
ىأالححآلالالوقل
سدخلتفتوقد

نتكاأنهاولميانواا
أوئهمجيصلمفمتبى

الوبىآلإلآاصذفشمن

نشنقهاانبيان
لمغوىإنامجحئهمقبل
وزجماءأمرو
سرممهعصاطدالا

نمولينكأجمأاومن
كأاثضرومنخاول

وأمثأنهااكالثعتبها
نيهكاواواؤحمت

نيطنةجاأألنأ
آلفطالتدلماولذال

جهـغابأبلهاالن
نيمنهاسبعقاوقريها

ةنيطوأوامنا
وثامنههـمكانيقوله
لغولهاذاوهعبهم

أللهألبرضاهكوى

كحااحبمباليتعلئ
معنسوكالسو

ى1للثيذقوآال
قنهقنااوأودبانداال
النافينالىةله

نصالمعسن



العدلثامناو
اأظئدذوللان

اقولقبلهافااآللشين
تعالىترولهلذلك

النراوأثات

منثافوصنجألرةات
النإفساداظا

صهصاطوااللفمانبه

ئليالقطعندللسقوط
آللهماهذجمهماوهى

اذآلالسفاطهـاالبمع
كارةوبقوالالهتجتمع
مفةرالأوأيست
تاسعةقوإظثاءت

خيرافاتاإذاول
اثعلبىؤولصصكن

تعانيانلعنهماشوله

وثمايخةيمال
النهطوظاهربمعأل

طالكوذصهاةقاط
هنأ115وعلتا
قىقاماالفاعاوهو
اثامليكلماتلاهن

هاوهوماوالىر

ةص1لينعصدضر
ضربدنايوحؤصة

وميةألالوذاا
وأرجههاالثرتحا

معرنجةأحدهايسبعه
كالىمامفألتامة

الشكامةضروعف

هىقايعأمةعاصى
اسميتضياقالما

صفةيوعاملهالكر
وقولهفىالمعنىفىته

آ

وقالازاءيضلىاياطثذاقوافذلقدراناالتفدمطظشاحمناطعيقالمستأنصه
طزاءلثتلواوفملممنرطاىندبرمحذوفومنجدأداالثرطأخدهطداققصأىصبؤمثرطايهودا
بوزضبالجزأموالتقديرديتلوهصكذوفالموصوفالىاماجمافيراوالشرفةاعوضحلميهةج

لخبوعكلخصستؤياذاالهاالتاحزونماواوعلمحفغيرضوفبحتااالنوبهنلهـدلمئاعدشط
وقالاةبئستأضجملفيرإلمستقرمحوحماوأوكااخالمنوحوابااوكرااؤجذطؤيدصكولقعض

بخاماشيابلهلةاخاؤهلتمحاقولهصنىوهذاىنغاشنعنىألنهئمثانجوابامفعولالمشاطبىا
بغتافيهماوماضييناعلىعطوفرعنأوماومهماممدمثانحولوماصنيننأباجواو
مالوتفهنرهتا1إنحو11معولهوتقدمالولمولهمبهللمتصكراالنيوااتتعدىفىأرحعضالىتأ

ادقاعلىيصتداوهومصدرممنارفعلطليهـوامناف5وآماضىنمقعلبعدونماضميعلى
كافأوهوممسدرمضطدممةؤنهورالمهتداخفقعثمهةصنوقصرمفمرورهزاثممفعولهاو

ادفسعهخبرالمبثفطابفتجأوهنلسوليهامصاتهضارعولوهنمتطزسدومفعوله
ولهوهعههكافعلاباشدرمقدرالنممصبعدبرحتتعالقزأناصألودصوقالوالصبهعىااعراصالىهذاحا
خنعبانمجاومتعداالتعملامعالمشبهقكالصفةاتدثمصولكيفألنهـاليعالهاليتقدم
أفاعلالثمابهقباسنمااللغعلرائحقافهمامنبماهكديلفرالمهـصدرلمبهقوقالصالكنئعالهـم

رورةاقصرالبابعامروألراءئلافمةقىنواسكيرهرضمنججآلشوترنرابوأصدهساوثنخحفعلا
هاممعولباقرقواباقزالحقاوتغدفىحذوتمسدرصنعتإسقاذاحهطبافرشرمحهال
ودالىياعلاهقامقائمئىلقاالولمسترفيهولفصرطاكلوللبنالحيباجعلوحرشهثرطوو
وجدابينعلالمخاعألسامعوفيرهاو1وبصلمتعاقألنشانحوامغعولهلنرطاباوجا

بعراحاصلهذاباجوأيضعللمهـهتقدوهيهنامحفوفحدلمجواامدىرالمتعدىجعلوهومطاوح
صلةوجعلقولهلهشاطبىالنصرطمقوقالطايرلةالمحليتعرضىشرطاولمحواباصوآبهيخعللمفقولهالمكودى

كالفمغعولأفا1ورحمظفعلأوسكلضباهـصفقهإباهذهأصبعفبنابااحكنموةلثر
4هرأظاداأؤسماءةصداذاثرولهفىأطكاسلهلىكوباقالةلمهاإمضهمافأةالمفاوتخلاسكلذاآ1و

إذاوعرطالثولديمابضمدضصوشرطصوادقولذوجارةكاف1اننضاذاو
بناواختارهخفشالاالالوذقالزماشعلألفوأاوظرنجمكانحرفننجائيةااذالواثرطسباحواأطةرا
فأةموهرمقدهاناأصرصوالىافموارجااثثاوباعورمحناوشعردالااقوبأما

داخبرلمبلهومةلقولواالمحذوتاقولامقولوابهولشرطاوحماةألشرطجوأبلفىممتدامؤنجرو
السجةالةدىالريطالفافجاثيتاااذاوتاديرتاعلإقألمثاللدالعاوصذشعتعاقنحذ
ةءنالمجازاودفنانجمنلطآنيهنعثىفأقواملنابداذااناقكقواشونلكألداةاكانضاذيةأطلهغرا
صبزا1بيققرشومتعالقبحدمنوىمحمتدأؤمتهلفعلاواماكشمكذاجازاللراتكا

اواوأووبيققرنهلقبافاوالشرطفوأيقترنحرنجهثرطانوليهممنافشاورةالضبالقم
فعلخبراحعيقفاةبهةعقلممااقافافخنناودقممتعاليحثفاوامعطه
خثرجموشقنانملقيولثصرطاىموأاحنشيفرطارقألحرمنللضرومحؤوفيلشرطاوحما

ودىالايتعرفوأفعلنربماوفهررقواااضروفاافتذواشراصلقجمذوشاالأدلمب
كوبئوبهـهاهذافىنالألوداايهتوافيقالعدعداهمامنتعالقتعرفثلمنموااذهفاللءجمانلى
لمحذوفشرطهالحوأبلموأبكوشالىكانسوااعلىبهساواظنههؤتيلبموأبمممنارعالمحذوايثطا

قنعليالجمابفأيهرخخمولبالةاالبثدأممؤغأومبتلىمهلنسمفثشبافاءقايههابعفياثممفهارعا
بايفاحواراوبةبيانيقترنكالممنارعلفملاالولوعلىالولىلتمفةاشحلىلمدكديهاخبرتخلمث

ناثفبةيعدالجزامنلفاكماوالقنرشالانيغعللئاشقهالنممضقاشومحيفنفهـإدبعدآسمن
بفعلومسيللتفاةيهالبنداكبالاالسؤغعايفيطأوالؤصبعمبئلىفيقاللليحكبموج

هئهلئ
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اقصردافاوفعلدانعتاموضحظرشاثرلتنازجمودافهيمباأيضالجزموهومطلىنجصبهحعاق
كتنفا1او5الكضبمتعلقبنبالجلتوشرطإحرفينفاوعلىمعطوفأوواوويهاللحنرورقعضا

اهـيهماتغدأةلدالدوشرطوبعوأسائلعافدعلىرفيهلمنميرالمستوالفعولنىمثصرطافحل
شمدلروجزمكرمحذوفاالنلىاأنممونصقملوحزمبرلهوجثلثرطايألقلوجملوراالألطكضافىاللفهـا
نىكثفامشااألمثاطىملوظآهرأضاطتالهكطأالجاقانكحناافىفاءأوواوصافئانسعوادفعلممبأش
بئصجوأبصمححرهويااممأىلوكذوئتأبظشرطالولثاوأساواواعاعللد

دأوصباةمضبسادالبئتليعوذبناباالدمحبروروحلةواالجاربمنناورئءدتقديرم
فاسلاكئاافاعلىمرفوعالمعنىوشرطحرفانويأقىعلفاعدتقديرضالمنخالهقلمأقأ

الثصرطجواوفالمإنييعودسترفمهلفاعلاؤالثبلمحفعونىمافمفهوفسرمفهـوشوفصبحعذ
قىديسابموامعلوجوأكرعقإثهتدفلمطاشرطابلشومماقدماتقدالعاليهـلدالتةذو

تجنىالمهـمدةالبالدأددىمروأهلداجذحيلأقىقدنهفاالمعنىمنلفاإلترنةالماحباالقلي3ونهءصا
يشرطهمعالوليةآوبراحاجبافاترمجرولثرطوليهاناتهاجظخوباحذاقصخد
محفوفماءبىماوالقاءابفغضت1وجللعافاموصول1ماوحذمغعوالوابجىأ

لسشماحذفيراوولمحذوفبهلمنعوتمحخبرموالزاابفخهلتزمأومبندفهووتمحذخرتأديعلق
اآسطآنعليأؤاوشرطحرتواقبملتزمنيهمانهوحذنباخرتهالذىبحوؤسمشبرطحتماعئدا

عنأفطههلضاعلىمبنىنرماوهوظرفخبرقفدالؤثلطأوالفنغفيصراثذشكترايقةكرىأف
لفكيراالمناطموضعقلجلماكودمحوااقالليهأمصاهااحبابتدأمؤخروأخبرصىءذوالضافقوا

ولنتفعلوافاشلمتعادوبهابهكعولهلثرطابثينضةصتمتثويصوزأنواهـمدخاضاواولىيولذاللؤاف
فعوللثرطفالحالواالواضىالعتهاااهذواوعليدابيينالعراندانحيردبهرصرخألماادافا

ترجمىوباهـبرجمتعاقرلةوشرططصالمااكودقاالهطالقاأحروئلرجوجى
دلثصرطاحبرفوجمامبتسدأذوقباملقوأشرطلدؤالمحاوانإتلهوتقدساسطلاجوأوصحوالته
ههامضآتقسموبخبرلئصدآأوآلالفمبئىماففصلآرتجألتقاليأصفربورحذ
مضاتعبراصبوعىوذبربمعاقىبألذوبرجعلفااعىإبةسثهؤوعلثرطكىأ
احسردماغعرمبمدزلثرطارشقدوالبيشوررنالضلذسشعهدواأ

اهـبثصرطمةقاتخهماالفضي4ابظشطؤحمبرهصضداوأحرفاولصثضة
الىسدرمعنلىوهملفاصكلايألؤهوممنارعهلويقللثصرطشتصحذرفمتعلنئلظاهرأنههـأ

لةاسلدخواالعلىواستدراكاةحرشابتدلخفيفبالكنوصاقامفعولهنصألساالولوخوله
هـاقمستأواصايألؤهاوداديهتتريرفعلافااعوالؤالفىثليبنىمافعدةاااابالدةهـ

خألفعلىتشبيهامعنىلمافهامنكافواللنلهرأبهتعاقممالقمةاألخفياصويابنداؤ
اشكذدنونهثدالمتلنوشخبراابئيسكزهبهسرإلهكأنباألختصاكوعلقلفعلالفهاو

أنهـاول1واالعوطيرعلىويروعالتعابايضبليعماستدراكلشوخصفالدبشديكن
اصنمبرعبروالمبتدااأمتدضباقرنؤدقصيلنرخوبئتعقبهامتدأونوقالدوتمشدالهصزةخ

مضارحمثرطوحروأنورشتدتقترشباوألدكنلفعلألنشعماكبامحالثرطنيةشالبيضووكأيراقلى
أبخااالصرفاوبعوثااوأفيرلعيومفعولومافوفائلهاتألفمؤتألهاومحذونيلبفعلكلا
منعلئالمحالمضىوللألطألفظالوامضارحالىمستؤيخصعوبلفاعلائباؤدلئرطادطاحوضع2

غرحازممثرطصوومحذوفيقولكذفسثمعافلغعلولىماامحذوترلمبتلىأنحونخوار
كفىشلوجملنوقولمضثاوفالاداصرفوهضارصلىتانلتقديرالبهجالكفىوشرطاولجمأهـأ

ووماماووا

لتلىولفمرللضرورفعبتداباكبهىماوفاشئيلئمنألولبممبتدأوالمزفوتشدلدالميمبفتحااما

ةدقالتااالنجدلمحان
فافاسلهىنعياة

وهىلثئاهامنانم
نعمدأشعديهافم
شكلذوثءيرمفماقد
رواوهوتهعيهدل

أىباندحالمحصوص
إلداوهاالفمئفشم
تئانىوانال

تكوقالعهمدههابت
قلهعةوعاهاهاهم
ظأةرمنؤفدصاا

صكوالمتقدالسماذلك
ققمغستعسالنعماو

إضلانعيالثندقا

قفط1والدفاؤلم
وناقمةهعوفة

لهثمبيالىكتاوالموصولة
كيرحدنحؤرلةصيتومما
ماعنداللهئعسالمحشلى

األصاومنمىاالمنخيى
سالهمكلتطموصلفمااضسارةإ
حمكزعلرخنحكلممىا
111اللهوكدتدااال

اهيصيلأىبرهصفقعوخهـ7نجى
غرالتاللعند

ياشرطيةلثا1و
زمانمهوشيرزمانة

توئةكوالترلىفا
استقاماثناتعالى

فاستقمموألصع

قىشقيموااى1لمم
لممدقاسثغامئهم

1والثمانيةو

اتفهلواأولىتعطقوله



واللهخيربعدن
ستفهامهه1بعاوا
آوعالىئطقولهضو
ىالموجميخلطتلك

ةمهألشفهاامابهبفيرو
ؤثكاااذااةافحلى

انحورفبرمجرو
عمقوالتعالى

بمشفنافىنشا

لوقالمررجح
ماوجماآإلهمل
فوقافألسنذفشا

االستفهـاميتلن

وسححريةلحوا
عسلىفبألأثبابهأ
عراننراوشلألمهل

سىنلضثرصتهان
لمتهـىنثىعمفثاثوع
لشعرواأللاالثا

القشرمنىكإلولحا

لفمايبمجمترترنمربفمتنىفى
زنالرمادوماقصلدوا

فذأخسالاومصنى
الحيالهوالا

دثيجمدلالواكاكا
لوالصأىولذا
ميهإلسنفياالشما
برتاذالفهامحذت

سمافىءلىاردا

ققولهمبهأالمفمر
قوالتعطدعطنهفرني

شفهاميةأاأنهارب
االألزماشنقاروج
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زمحقولهكىالفيئأاطالمئانممبملىقااللماكردىوجوباوليهامفماتتالهالجلفاعوهتعلئ
وفاغديراواطأل3ال4رالمحداواألصبهاعولاءديباأفا1وحيلااألكئراشااذوباواو

آوثاياقلفاأآصحرو4عانيهشارممممافااسمذىمبتدأووحذتلموهاوجوباهإلهلىالض
منصوبلشرطامعنىمنمظرفاذاوبغلمتعلئنثرخبرالمعتداولغااخقلجلةوىلذ

عنهاعناذاخاثاالااقبلهـتقعاالاذاالنيهودىلاثفاقلألصقئثرطهبليطوقهلثثثربعكنسداعها
يكرخلععوللبناباذبذاقافدحمدوتامتطئمعهاويخثاسمقولوووفيإصازمدكوالمإشا

يلزماقجملةرالوعلىمعطأولوماضدأوالطرحامةالملنمذبالفالووفمخلىاذاوجثا
لمصدراةاطامنلمبتداثبهعنىاالدتدواعاليهوماعطفااتجدخكلوالمفعوفماعلوألفعلاهنبظعأا

وهوهنيموإفقاهـبجلزمالطالدافديهدابكاووذثقمتعالالثودىاقالاذاولواياشمح
بطرفاعقداوقدمعلمكودىاإقالبوحوداحقداومقدممفعولعا1ءثااالكثريهنوكلألمإ
عالحتوجميمالفماشاالتداءودفانهماتاضابوببطاأءاذاردذتمرواذوفبموحمارطلثالة

لممإلكععرهزوكاليهعزجمقدمتيمفعولطمكطضادقممقطكاخفميف1ماوحصرلوالوفنضبمزو
رافيغيرأعادةمنالباروالمجرلفثيروهكللىآمعطالألملدلتشدوهالمازجميزأمرمناؤاىوممو

يهالثااوتخفيألوااألمداوتعثعدالهمزقنيهصمابغتعأالنألوومهلىاليرىلناظماقدمرو
االانالفيفقوالضونشمؤكدباالثنتعدىاأولىأمرمندلناوأولزكللىعاطامقاطهععلوفاشبا

كليلهاهناوتقليلصفؤدالرطألقهمهلغواالتثاقاففعولهلفعألاالولوالمتصاقإمفعولها
علتذوفئةمموأماقةمقاقفعلكلثفاسم1ولهمعبهلمتملةااوامفهارح

لىبفعلءعليكورمعطوتمذىبظاصو1وألسمنبتاكاللغعولنصوداالرمبئهثمدخلجملةو
وفمحذبععلعاقسايلهاشوتياديراومحذشفهروخالقهظاتنمؤشووشوأتقديرحذفال

ألالوأوألوآلووقاوعلىةبىعاأوينهاودلهانالهساواماللهاجمنلهورمؤشبفطمذاو
الألمهواألمحاالبالذرعباا

صتىالماكونلعدلاجعالتهاباذاانلثباوعألهلتألبامالسميةبالجاأباحمقاطوكرهادكودقال
ممالوءورانعدناوفااغيرهالذىعنونباريماآلبلسكذالوبهبوشآألخارالفان
وأقعةموصولةىوطابتدأايهوداقالأمابالذىلتهبيرعنالطزلدماالخبأرعنمعنىعلىؤلهؤ
عبوبأخيروأمتعلقانصعالذىوأمرفعلاخبربناكاللفعولصلتهاوباقلصوفبرعنمالذاعلى
محقيلتكنلمعضميرأامنالاممتدصكهروعلقىلذاعنماورعنخرخوقبلفصكحاعلو
لىالمحتاحانيابيثانحلثااألودفأدذىلوناالمناطفموضحستقرايهاقاباستغرصعلققهلو
أعنىالفظهاجمهذاأخيرعنهلكلادثدبرلداكهملموصوالذلفظهمايمعبماقلىأرادتانماففنهص

ىبالذأخبرلمامبقدأوثلهؤأرىاوقالهـاألىمبنالطمستقرأكو4حالالذىيفطهوخبرعدناالذى
لمرفوعايؤماعلىخبرلىاسحقروؤتشفيههاملوااتحييزالمبتداوخبرإمنصوجكللياعنوالحتقوخثيته

ىبالذمرشهأفيهالمقولمبيشالقالفتقديراثمالذىصالطمنومهندابنرتعالقرومحنألذلمجرووا
اوبهللصاتحماسوقأبمناوجممأوهىمبتدوماالذمحياتداقبلمحالكوشاالذعنقرخمرات

امنحاصلهروهوأحمئمطنمفهمريفرهابفعمامفعولةئأنقاكونعوخبرالمشداونحممطة
بافهـافقمعطامجروريهطه1ويهامقنافمعطىوخبرهخلفأوتداعأئدهـووسطالها

الملودىبعراهذاصاصللصلىمهفةاائدهاوخبرممموفعوالطصسعولهللفااافمافقايهمنلحهاا
قولهفىوالمبردختيارسعبوليفافوسطمصدريغسرهكثلمفعولةتاكوقأنالفصناالمااففقوله
ممنافمحذوفاخمولمبتدمخوهـصايظهـنالمسهاتيلنناوالفرقألدفاقطعواقةلملممهوالسارقلثاتعاني
اخبرالمصتدزيدألذعووامملةلمفوالغاءللفعلانعنفربتهإمبضدأوكلةالذىوفيذلقول

نينصخبرمغدمصضحلضزيداءآضروكذوتااللتداونعثهرغكلىمحكلايفمارة1فذتا

وصممانا



مععولعناالمأوأمرولفادررالمبثداخبهلىكأشومعولعهااصتترفحهاوهوانال9كان
لدافادرالمأخذربشزصلالالترصيبكانلدفهذازبتهضروالبلشنعواليالذدوادر

علفاحالمنعيآمرأمروأفعلعهر1تملحواذاعليكايمئطوفاندايهطلذواخبربامتعالققألذوبا
يفوتعرليهشامعناتأخيروممتداقبوللامفاتثفي1مرأعياوهفعولاوفاخبرو

حليصعولابنخبرالبا1حيلةونهالخبرافعفكذموليأسسبحتماوماهوشعاةلمورخ4أمعالوفء
خبرتبودعرموضلئالمععم5يبناباقدحتهاجلوخمبمتعاقههـناوخبرفاعألناءبعىءلقماو

معطوهكلىبمفكرو1وافخباضعلقاالجنبىنهءاقصرمبنداويباى1وبثعرطمتعالقكذاب
حامفعويراعاسولهوممأظموألاذاعياألهرمماكأالهرمن1فراحفنىبراشرعاوأل
ضراوطاهعنحفظمافلالحظوالمعنىلعائدمحذوفماولىحعظتهلثمئرسجامشينابقخزلةؤ

موصولممماماواخباخيرثقمتعلغايث1فلىعنبالناإهسورلفيمرالواعلوةامليرواأوأ
قدتقدماجملةيهوبخواسلفعلانجغدماومتعالقومولنأاءمنارعكأنبهوقوممناشألي

صوغومحذوفبهولجالضعهـطافملمعوحرفمثعرانيشصاقمااكاهدشاجموجملابرت
بلمتعالئاللوبموغفامتعامنهولفىالمهسدرابيهناضانتاناافملومعفامحل

مقالقلمحمبهراوأمنعولأللمحلمصدراافةافاعنلياافمفاقورمحئفدثنعثكموغو
لفصرطخاوجوأوالمفعولمحاكيةعللغالفعلوااهنلمطكالئهوثحابهلةوومجرورهاقولكذوصوغ
فقدطللهأومحاللهقوالمهنواكاكصوغصوأللألمقدمعللامنسلةصوغصحاتغدبرإنوامحذوت
موصوفارعلىوههععموالامههاماوشرطائليئوشرحرتاالناوابااخبر
جمارفهيروواماندمحلىممقماوالالممنافالمفعولوالفعلامنألةممرفوجلةفيمحذ
ومتعلقهلثرطجوإسافطعصنىآلبلفعولباأبينادضيرأيووهوممناتيهلاافمفغيرهاو

منالقطعضيرمخيرأاللةاضيرالذمرناوانجمنتقيحديراياالأعمعطوتلبئومحسذوف
مدد1لصهوابئاءللىا

ىوالنهاضال4لألنبطيموتاذامشلمحنمصقملبغلعوالممدمكلطمبأياالوقاة5
كأشعؤديامعنىاذافربراألالمشصباللقهلاإلنناقعهالىاحشاجامضثنفقولههـااالضرابعنل
جمليلغولمبمباحازلغظربازلدلهذايفافىاسنىصلىاندمالمغطشااعلىلتمصهيلافينصيهنقا

يهونأزاقظرب4لمجررألممعنآجهألوألنهلضمثثثصاضبطمعئىكوتيوااؤفألتزا
كرهماذسكلىرهخقلبهالةبهاوبتدااالصمسؤغوألذولأللنعتامحعوضع6لتابااموتاالبئدآلهرفوعا

لراذىاهـالديهطاالماثظقالضقالمحاذسهاااأإلتفمقرونقبافئلتقلالوفلعائدمحىوالتصبنامن
ابعدهملببايفيصوأن6اتقديرايدباالبندالحكلىزيرخانبثضريدزمجوزلمفصلافمثرح

اكسنىمالفىالمعاأبقلكأالحشرةتقوأهرصلةقلفيوهـعاقؤتعمثألبصتقديرعلىقاءالو
لةودلمعدعغياواولموعوموأسماليممنافماومعناتمعصدلماوعدبةمتطتىكدأو
أهربردوببهربرشعالقلضدا5ادميالماكمنأهاماوابرعماةداوأظانءرهممذادأؤ

برر1وررالمفعولمفدموالنرلعنداالمتاممنيرةااالىلئألثةاصؤدلتقديرواصولثكذوفا
ليهاافداأممقنةطوالىكيدلهمجمعاقامتعاقبلفظووذمحونهتهلميزاالمنبهعماأمروئلي
الهيزدبرداديرلةوالننازعاصيهمبيلالمعنئبخهةمامنايفهافىوهومطلوببقلمتعلقكثرعاو

آلماكلىمعطوفداالباضفدولمفئةوكثرالاقاةإفظإهعامعهسراكونهطل
لمىإتااجمهنداالمبئدأوسوغلمكودىقاالوماةأمرفعلاضفوبافهـعالقافودو
لةإالناناهلفعولخبرماقدردتبهلقالمسثثرمحودشوكيرالمنصارنزوبردثمتعلقبالمجحو

كاوأصدلامحقدرأنزكفحالةاللجععتاأىقدددفيللفردومائةلفواالعائةلبيشواضاؤقد
بيمهروفيففوالماءمغهولهموشانلىأمرمؤكدبائلهلنهوامرلهفكرذ1وباذصمفعهلقلى

اطالباتمرياءثهـ

اسلرومزقيستكم
ميهاإلستفهاماكهن
الجرصتليدخ

افاالنىملزوك
تةذافاالزموحذت

زمالنتئفقدالفاال
وهوزم3اإنتئوافا

دفافاألحذف

هوجموقالملزوشفىا
نتفىاذاسقهاميفواط
نبتميةاستفاماكو

وهوكوضهاكيرنه
وجوأبهاسقفهامية

لمماتفدمخذل

أنلقيوآالكشاف
استغهامبهماتكن

رلىثثئبباأكه
فاالفالرحرب

نهاائباأحودوانكان
لقدىلممتمبهايفاصأفئا
نعثاوبمذنعشم

وبوجوعلىاهـ

اءطحأزافاالذت
لماذافااللفأدتااث

رتاااالنلتفع

خيركيبحشرأبا
سيرورئيماوذا
رإحسدةاتحم

ستفهاميةالاماشهتفا

ذاىفىكبهاصالق
وعشؤسولةالمو
حشوالصيورهالفها
صلتهمحولالمو
ىاصيتالثمئكا

نرهممافالا



فلتلأفيرثام
كتوإقكالدلحؤصغف
لهاواضعفالثة
يذكوالسهنها
ابابتعقلمااهااسد

لعدهاافاوقعوقفسا فأالولأفدطيهمح
لىئعطولهكوأ
اقأاللثفنمماسأ

ماصفعتنمكقوله
نكرةالممثالنننا

لىاثمنصوبةثاقى
الحمصيهلقجيزاءر
وعاثىلتمتئاثمى

هسهفياءالى

والمحممكبالمف
عذعءبرفالثثاالالالو

وفاشميأشبمأ
كلذوثا118ل14

ضهثفاعلىرامليةوا

ثثأصجكلهنماى
نحثواتالصثعته
لىاقوثةالثلىاالولى

صصرةاسةو

خوخةفىكهالترال
رالموضسمعاالطالة

ءااءتثافى1
نرالمالهمقصفاثألأ

صققلةالمياأوادال
افىأئلالكاثارمنا

فياثداانعلانممعا
متعاقةوذ

اكنامةتاكرهوما
وأشوصالتهافىأهر

مالمنلدبرهوضح

04

بمأحيولمكوداصرقالالمستترثناذءليفامنيماالنقاصدفعيابهمراصربموبهمة
اضنافةيهمنامفهافماودمعدواأجمودلمائاسمةمصعوالواألولاسمشؤكولطأصدمنصاهركا

مافهمدمثثفياذهصنىهخناناكوبركطألىأحنحلودكالولمهدنضذشروالعفعولهوضفا
اءافماهـفيخثاغ1وااتبعقروهقالألكودىبقلمتيأندظرببعئىالدىو
أعنثانمؤخروالمبتدخبرمغرمفهايلىلوهبتدأاشينواقلمغعوليلشثناإمموتصكثهرهاحدو

نحارقؤامثبرنيظخأخاكاكسر8و18االكلهـهقراهنىورمدصمتعاكأجماعالمحر4يهوقالماكحم
كاثنفييهالتقدجمروالشمينكهصرجملىألثمنرالعائاللعهدلشوبأصلمخنهافيهلخبرهضرأنانحدهآكمض
لرالكلمهمضطادأموالنسبقللىاكالمثئأرجممناللنميبرثفصلومثعاكأثافعلوخإغهمعن

كمتعلتئإمعهماعدوفصتثبهوللنعوفلىلمجاموجمولمفعمالماواحدمعطوثحكلألىاحت
اضحممصددلشاطبىاقالاقصيدأهروكلفعلفااعلفدهنههوعتلكاخالطالمجصلتفعلضخ
االقخصادؤقدهـاعىهذانقصداعلىادلوهواألتتاريااالسرافيييئالذىأبقموهرمنلمللل
المذكرخيتااشقاطلعثصرمعهمامراصفدلتهالذيملىصالكؤلمثمفقصداهيخيرأحدوأحدعىلىاولبيتا
4انهيالمعوىوماموصوالثةثأللشملىمعالؤماوماؤسعةثخبرمقدثةوفألاثمالمؤهحتههانباا
ليمواثعماوومتعلمفمكذوفانعاالبهولرطاعإلكلليبنابارصوشرطأصفانماو
لشاباقالماوجملهومحذججموفارعشارأوالولمجرارهخذتاالبتداعلىلعاعمؤ

محشرفيالدنهماسحقراىواللةؤمسعةفلألفآثاتلذمحتداييملتفديرواطووأقهضدأابيفعولصلفعا
مفسعوبهزآجمؤلواامفعولهرةعومئعدألئنهينليأولطأهرمننسلملممسعرلمليواضراا
فىجادوالعساملمعمولينعلىلعطفوأثنتىالىفيطمهثنى1دكليثرقومعالوفيوممثمرإفىنثا
قالرورةرمااقشاارعمكلثابتثاوقدميمععولى1وادمرطنىظركمفهناافيأو
وئهنثىألكمعطواكرااوفيأووهزةجتاعهـاختشامنالهعزةحنغصكوزأقيهونوىلدكوا

رع1أخريرثبرموصدأومهلياوااذاعذكيىجوهىاثافىاالىلهافىوااألولانيرداألولى
وفادلونغمتعالئأمحصأىمبتسدأواغوأفعبامتعاقبااللفامرومملوارعليهامفهاث

أهرفصلأوميز3غخرابيغعناباأف1وبهالةيامافمفاهاملوثباأقتصكود14
بعينر8كاوطألكطلفألواانيصمللوالقانحبهيزقيجماحدأمعناللتممفعولمحعيرءلعثرجمط11

كاموفاصملواومزينالركؤنصوبجماوكنكأراثاوذتقدسهفيكفخرثبتدا
منازرعوعمولسمكالماثيزولوثقوإثحألمهعفوبتطكلاقنعرأدكزكمهصرفيلونضربمعريأ
لعاثداالقكايزمجنظكلبضثغلثجاأكلىأمرفوبئرعثبىبنىمافىدآمنرولعها

ينصركبموعشرلىائدضثرعاعررمغعكللمحوالظغيغقهمالنرنأهرهؤكدكافصلأينهماافسؤئحفو
حرووشرواناتمييزآينهماعنهروبخفسوبهزتميرالدنهطدامربمءخلىادكاعدضوصيزلجوخزيرا

هابحيجتىعددوفعتمركبوهيفاانائفددوالشرطفعللجمناعحعرلىمفاضو
بئأيهشثىعانهكللىيباجمقزضبطبهوالميكردصوفالبتىفاعلةاقصرللضروالهفانمباوطالث
لوشؤغهبجمؤوهوأحمسنلثصرطأماجوأعلىاتجزوكللىألياشدولفاباماكنياورطلنا

وغمماغرمنالرظوصغالمرودمباابيمعيليبالهىبلتدهاكأءاهـتميصملابهلئدااال
بمالبناءعتاباأفوقواةكلىمعطواءشوماموصوليالفاعثاطفةإكناوبصغلممثعلقاثناينأمنو

بصغصمفعولايهودأقالحمفاعلوأبممغثتعاقىعألةثد11هماوقديركافوامامائدحمذلمالقعاوا
علفاقديرلةاعلفاصفةمنوصثلزنخاسوونرناماكالتتقديرصغلموصوفهاحذوهوبملى
علقولهسفمنفثاثاطوقاياىننهمراالمقلأواللممهوغكلعاثمتعالوفهلممنالودمنالمصوغ

قالىقأنيضاومصولووفاعلامرئلوإنههاعلفامثلأصصغغليهاثعدىامبمهلألهن
اثألتأبحعللتأمحافلتاطمالأكتهباأى4تباعالقهقاباولبارزاهـاخضمنمالنشاطا

له



آاهـ

االثصرطفعلتولادبنشدذكرتكرشولذاقشنرطاسمتىاووهؤيمهـاظز9المجازاله

أربفمومفعرلأمروأفالوهفئائصراثادإبفاذصمدوروصشالمعدودمحفوفالهحالمة الشرلتاءفعلابفتردوصازمحرشمثرطوإقلهاممنابآلقصرالضرورهتاداعالونعت
برلعاالذمحواولمسلةالمفلبنافىأبابنىوئبهمثعالقنههوامضاىلذاوقىدولىمففو
ئردوانلتقديروافاعلااهمالمحايعودفأعلافكلنيااالمزنىحتكلىلمنؤيهاابصرهوفميرهفا

متعلقيه1وللثصرطبجواعلىقاالنكودممطعزومفتومنعكلفااسعمابنىلذىااثئاصك
منووالاعلىمنصوبمثلهددوامنلفاعلاسمالاتضفتقديرههكذوفتومفعوللنص

بعفىواهـمعفاهأىكاثلللإلمقحالكونهفاعلامااباصفوانتقدوفداألمضعول
تجعسلوئرطئلتردوثرطيحرانلعفاليامنعتبقشدتدأانوليامحلمجرورباضا

مثليولواالالمحمفعولهنجمالمتدسانياالمصددأعنافةهنلياممنأتاألقلقىدومفعوللعينابساكون
ابرمحوتاضمءلفعاالاألامناالفوقولهااشلباضافلامجرورةموصولةإمااشواعوله
لفرواألأهلح1وباحمتعفقولضامعنافاعلومحصوجباحممصدرلوىمء

المتقدمامعموعلىالداخلةبافاالفترثاولذالثصرطقجوصولمحيديندايفةلةاؤلدلمنصهو

شرطالوثردت1وسطحرفوانلحاملهنجمثافوالذلاالقلءلتردحلنقديروانوا
مححالأحقاالحربمولياثافىضاأبامجرورين1لموامفهافئاقخوردأممعولطلطو
نمتصبهافاعلتقدملنكرةامثلموكبفهـنغتثنيناثاقئلخومفعوالداردكوشعربمويجموزأنلمن

سفأوألثرطافمابعوافاومابعديئهتهاهـقعبهبنبقويرجاأحرمفىكثامرلعيالحط
أوثجئمرمعطوهكلى1ضفأوفاعلعةاماموضحفئيخهكاوبأضلمألنمععولفاهوحم
يفىوئدمحذمقاصلتهاوأتنوىولمثىاصمولماموىبيفعلقبماوبأفحفمتعلقمركبالىو
فاعدضفاقداةواأضواممتولهعيبكفوميامثاطىاادكودمحوقالالقااكبصفةاموضحفي

نجنمربمحاذكونهبناةئافىاردتءثلواناالولوالتقدوفىابهاتنىيهركبالىلمجمالتيه
فصرالألسثخاامافيوفصلوشاحتنوىمالذهيهبوالىاهاتلألعطافعفأوأينبهيبا

لوقبثمرمحارركلىبالجرمعالهىكلوهوغنالسالالمتعالقصثرادأولثماعفاملورةننفر
وبابهفقانالكإاكلؤقلعندنعهلالامروارلاذ1ولماأممناعثريهطوباذصاتىشعد

غاعلنعشادمظقفظمناؤفتعكذوهواذفعولبنبافاعل1واعثريهطكرمهطوبا
موفعيئأالذساولممتعلقلتيهلمجاليمواممنافلددأوالذصاوقااللمكودصمتعالمحدوفا

علياظامذضرايهواقدجمىداكظاوايغعوللحناإبادهثبلةولجهاءضأفوواوافاعلامنالاط
دوخنهرهامبهاطأيكدوكونهممءناتبيواالوبابهسضريهطمثتبلمماهدداافظمنالمصوغ
ذصجاعوافىيكفومايعوقانبخلومجطونسا

ايهأكذوكاآ
كااولهوكلماوالدمتعائيئةرميزمفعولآونرمتلقتفهالملافيأمرولفىمنرما
مفعولعنرتعشريهطوشوذقداماقعاواقاكهسااإغزلتموساةوفذحارجملىليااهف
عدكوإلموضوللباصحلعائدالمجروربافابمكصريهأءذميزتالذىتحيابهثلاأللممثفهاربغاتقديرما
قولعمذفهحارةا31عثصركنوتمينركلموصوالصفياكاتقديرماأنيهونولىألياالالطدبها
بمفاعلوافعلاثنتميروحآليمثااتهىهلففصاداكوالألمحيكللىعامؤشفهامااسموآ

لثفصايمالشاكقهالثؤيرلتقلىذوقدافحيرالعولهقوالوااللمحذوفاعوااللفولنحرلمتداوااالمشد
رأويعصدتاقيأشوأشوشصوبوأشكرهصالرىصشأنأيثازأأحىمننعلوافينها

مضعراضعرهةاعلرألميمطمنميزولاهابميبترصوبةاآلءاواالمفهوايةمنمموجباجزع
ن11و15ضمحأجيفماعلاطالمنعلفا13ؤأرىبههإلميالموقالدىالمكتالىلمبهسنبفتها

مننحلقائاى
هوالهرلحاوفامر

وزعموكذالكذا
ضروفوابنلصيرافيا

مالكابنوتبعهما

انولسصونقه
صنىتامةمعرفةما

داوصالتهاصألمرالنا

لظرشخزوانجلةال
منائأىخبماق

وكذالىكذااألمرف

وفكظهـرأولالال

لتلمبااعيلعلىنهال
شعننساألاخلئلء

االنسانلمبععلبهلى
كانهلةلشاللمبا

منهطنريؤلدهنحلىف
آلننألتستبعدهات
بلغهطهنأهلالوئي

قمالمصثفحميرور
شسعادبانباينرت
ينبشضدعيالماقذ
الموإوللغقيا

وهوأضمامثيثعا1

احنومالا
نامةةصقطقدأز

خبرهاومابعدابىص
لدازحسنيثاألأى

وقول5اقولاوووا

جوزاالخغمثلىسيبويو
ولةدلتعوعزأن
ةحةبهونوأن

صلةهابنافصقوماأ

وتبومجذلىفتواوعا

مقدربعظبموجوبا



ولأ5

فرإءارذهبةسو
انييهوابدرستو

ومااستفهـامهةصااغ

وادهلمخبرهآبص
بشألةأسادسا

بصفةؤةو
اىكقوطمعسدها

طمررتربأ
كأثأىقب
أىاوثههعبا
ماشالزقموعوش

قالتولوصهـ
رصاجالالخفسمثا

ماناللىنحثصرى

كرمناقصةفاصنعض

هابعدومائمفاعل
شئنبماىصفقا
يمنااومنهصنعقه

عنلىالدحمسشزأما

رىآخغشا
مئأىأاتهايه
حسنبانههوصرف

هبرهونلىختشاازقد

عنيهتقدمعظ
هصأئصابعو
ناكرةاؤموم
يراوفامااقبل

حاواشثالتعظ
ولهنحوفاالوذ
إلمحضألمابعوضةئد

عوقولهملئاق11و
باءلىمملصرباأى

قصيرألمرماجدح
كرةنفعنمافيهمانا

بهامئسعألقمو

اتءفبروليشويمفعرلحرفيفاعيوليشوموثلتالمحالتأوالثصرطال1ولتوثرطصت
اسئلوإشعمفماعيماتقدملةلدالمحذولثهرطهـشوحوأنجانعشط3االابفتحهظهرأولا

حالالإبهسرأكبراومطلىتمعائدقالىومفعولىبهلىثضااالءوامستؤنهوظطفوشالخفيمؤكدبا
كرورهاوايمايننافتغديرسلىولمصدرمحذتنكعثدرةهاوتعمااشقرقافاحلامن
متعلققاستعملهاهقكغثئيخعنىلصلملهداوقالسثعمالمشزاشعماالشصمدنهامخاباوألتغدسا

همجتدارنجمحذوهومالمبتدىيقولكذوشعارةل1كمواعثعرةتلىمعطويومآجموأ
نقلتاسأةسوأصلرصالعلىمعطوثراومولهامفمارحالمحزوفدوبفعلأومفعولمحذوف
وزرعلىفقصدمراأوارصاللماشةبتلىالايرعلىكااتقلىوصلئضهابفتفاسشنيحلى3لرالهـاالممزةاصكة

يهـن6كامعطوشثخذااهؤخرمتكطكاوعدمخبريمعمراقماجمثأوارصالآالمعوايةا
متعلتىبهوكطفصو1يموامصافينذسبوةتصكلفازتبومفهارحخلبةغ

نناظمهذهبارإلنمبداثاالفيفنصبضكطفطوهأعؤئلصليمزواضثمرالاللفى
فمجزوملصصأوثىلصلمفصرالميميهمنوتصعهملابقيمنمعهباجالمفعولثرحكماذكرقهنعه

آلهعصد1مراحابص
ئلشلصاكعاورب1لئوعويامساموصولماعلئوالمتعاقىأأمرونعللمث1

بسئلمتعلقبهاوكنهاالكايطنغشمنكوروالراةوابممئلفاءلانائبأعهوبيفعولىمامنى
ومفعوللاممماتصسلجلىواكلىمعطووح1باحلئوضعالقوثنالضميرالمحوأوأ

ؤماوبهاولكنكورميماستقرلمونالماايماتصلحينوقفماحلئالليشامديرامحفوشدتصل
فنهطاندالبفزجأنبهوشنصوبايضملوانجهشنلئاافاعللعناوبدعذانصعصدرلمثودالظ
باحكمتعالميماخبةنالتهاورصحص21ولموصاسمومععولباحكماامروئلىمك11و
طاقطهضكرجممديرهلمصدرمحدوفتنةطالدطامروولصكوودهعالمقسدمبئانوا

معولهءدحكالإمنانوامرولقلوصكلوفسكعانالفيفةبئخاهؤئىكدبالفةوالثهعن
وهولمتعالقبىوافظهيناهذيهطادقللماشدالضاالولمحمعطوشمانثىشااثبةهينوافظأصبهر

فانألتدكاتبابنينيروالمزقمبتدامجمثافان1وعدمديهرومذفودات
وصننكاناظاذادقونهينمئاشوقلققدستلواابالفانبماءفيكوخدتلباخسغكثراوف
ؤلدلتشومنيننطؤنمثنيديرتمرواالنجامحجياوممجفدلوضمحذفهولههروافعل
منلةافاعلوفعلمنقالوحيلىموهموالءبقيومنضهالقعالميمؤبهساالألملمنمروافعل

وتالافظإلأحعلىوبنمفعولتليةألمماجمتحمنهلوقاجميقسلفاعلوأيفعلاأمنشتتتأوحملىآ
فبلبتدأولنوقوااهـهاءكهطرحمجعباوفايهنلتااطأصلهـكنةالمنكودصصنبهاعسا

لهسنجاكبسنهءوالميتاباضافةورمجراكأولياورضضافبلقصرالضرباثاوممنهمتعلئ
المشداولظابرمننزرخلةواوحمفالمكلمنعآلهالطيناطموضعغبرلمبتداوالةبمانوشمخبرا
باشنلتماواطولممعيفالوألغصرللفرورضفعولصللتايبااامرويفعسلوصلنفةمستأ

بمفمتهالقبنسوةلومبتداشارةسم1ذاوشوقولعذلهسامعضاتالسكوبئوافىمتعماشلمل
اتلىنيبراهسافاوهوعداالطثميهوللمألماجماوأنوأنجمونتململلكههرتفيأبفتحأتمو

ولاىةلنسكافاذباشقرلهبهنيألقاكلوااوصللباكمدلمحذوشوااقولبتداوانالبرهقولةاوبهلة
منعدوولمحالنونبكهومننناللفظيةحعلىمفعولقلمنوناسوولولبهن

اهبنبالرطونجنوأيرالمعمتتترمحتلالعنلحاالمجملىأممضصمنفاصكلاسمسو
مؤخاتفطبضمفطناكاوتظققومعيووفائلجافهمومحفوتجوابهواشطالمولفةلمح
قبسلمننائبفاعلقيلاضفعاتوموحمادرورالقومنمتىاحودافيىمانبهعظالا
دآنعندالمحققينلةألجمؤالنمؤالشهلفاحلالشاشوسكدالتصئاوإذاقيلتعالىكقولهالفظسنادالياا



سمهحرنحهثر

إةقئؤرزباالزررطولذالمحهـاوالجاقبواااثمتو

لننمتاءأثععإلنيباإعرفدروصلةن
فممفصالماواملةابئاخأمرمؤكثبا

فعريثوصرفدلصانولعاافم

جماالشوئىبدمتعالقطفعامنعذونحوآ

ماة

صاحثرقيهءهممه

متعلمؤنظمفامؤخحرومبتدونخبرمقدونادراء

عمحهينهـاوأاحاصبعشكذوفيلتفمععولأمموا
دهابفخمرروبامميضعالقدةإمنومملمحاعوداوله
ؤاساجعثصاومتووالىرحدمسئترءوفاعلشرل

أماطفئعضلمقرناآلةخواقثردمتعالق

كيهلالثامرإلولوأا
ى1للشقئوو

كقارهاكافىألبا
مرعظعموبعوضة

يرألكتقصيرأنغهحل
هوقمسيررجلإمم

حبصداأفمىاسدبنا
زمتهاالبرثهياجنى

باكالمالزممثهـورقعا

وأقئلهاعلىاحتال
قولةنكوالثالث

كطاإالمافعتهفر
هنربلفاؤجمامن

انشإوفعلىلوعىأ
المئاضعهزءفىما

يئمكلصزرايئلألثة
مئبهتزاكدةالها

الءكأفوصعلي

ألتلوهصوأونيسدبا

صنزيادخهاموفى
فةثثابمحوف

لكماابنلهقامهمعلى

ليلتسهـياينرمحفى
ثاكأاضرب1وأ

وأوبعصفية
تنافيتالولاأخمسة
كخولمارفحعملى

محليةاألمالجل

األكمنحترفعاهاكث
فىانالبروتتص
نحوإلينانجازيعة
امالطاعاكناالثفوله
لخافىنههاوأأمهاهنما

هـقههكرظيةرمصد

جمميماتطآئفولهنخو



الحسابسوابرم

طتهاماخفتسبلط
نهمنسياىأعصدر
ساباومى1نياه
مصدرلةأثلثا1و

كوآزمانيةظرفية
مادمتلىتعطقوله

المدةفشولمجعنحيا
أصمدوؤللصدزو

تقحىوألعحياوأد
لهغيرمصدرظؤضه
نعالىعانحوقوله

هممثوافيأضاءلمم
المصدرهنافالزمان

وقتكلىرأرو
ظزماىرالوألمجرو
خلىا1وحااممطأل
ومملاعنةكا
أقسامثهالهكلىضذال

مجلىضففعولالا

اصعلاصفيا

وسااللمراركفوله

مرأةاطبيخ
اولتفاددتا
قلالودفىا

ولطلىهـوممال
لدوبملعمدودا

لعشلىفمائلىلنة
عنلهكاقةومافاأ

لملىهاووانفاعلىطليا
غسعلعسلىوفالخهـ

وباأفوفع
هورالمذلامايفسأ
لعقديروملدو

صملدمماللداالظما

7ا

امبتدكتإةكنقهلعدهاياكساالمسددهالألممشهامةااناللفممخليطىوخبرمقدمكالكذالاهـ
مشقارى1وهافبلهحالأمعوأمرهمهمعاتاطاذااليطىأثابيورإاالخهتألوبرهنونجوكل

لغيرواندسبأهرجولعزوايهاخانةرالضنبشبرواسمقافثدلداوتالمجمهالمثهينبفم
لمدهاقلىواراندوامنشفعالراداالسعزوثوذاءارانيسه11شليهاافمفأهذهعزوبامتعاءت

العيعوفاءوممونالغئحفعألءوثيتأنعشعنالفأالىحريرضمالمصافخبؤقديدا
ايعاطفقعسألجماسقاطعلىاداربعاكمعطهرأالهمزقوكحبفصتالاوآؤضضدأرإ
ثمباءقركوسينلممثوخاالألثاافاامحبةاألءيعاوايمضافامين1وأفحاليىمثلو

نكوصهيئاوصوناألوداومافاءواابعماألهتلألءوامحمعطوفانصحرقاصافابهسرائاال
لمجرهاحماوقامسعاطاراهـوشكورااحيبنبسرااوفاعألءراصكوعالثمومهينابفمأفاعوألقزصأءو

عوالموأجمهراتثياءحهبرنلحروفاوياءآهينااصونمحاومالفابهممراوبهاولوحايرا
فاعلفيهساعداالعاطباسغاطاماقبابانقمعطؤقكلياالوهذدلشيوخاعةبانحهمشهوضالعينبضنما

ماتجلهعطوفءلفااخبةفعاالاطلىليتولادإآلمئصحالإيهوداقالمبلهتبالعناومطاقبه
محعتعلتىالهكولىقالوكذاأقعدالوليوأهـارامقعاؤإالمبتدأمؤفماكوخخالاالنممخباوفحعضو

كانغخبرماإخذاأودمبءأئلودبامائدمحعذاأشتريرالقعاحاقعنفاءطالبأنعقاو
لرءفيعوداسترفيهضلفاعلعوالؤالئبادينىوأخذالفمامأثويرالغهنايألءبةوشتا
فالمقيألءأخذكذاحالصهونهءطالألطلألفافالتقديرؤيهنالأل

لمدودالمغصورا

أصدكالمحوانحدقولهعبكستواسرهيةبععالكلذوفعلفااسمولثرطامعنىمفثنظرفيذااهـا
متعلقجلمنوقبلالسملىيعودامستؤنهعلهاضيوفاعولجبسو1وقاركابهيناثثمئ

اذمتئرربومطهوافمنائلجبآوكانمفعوالستوفولهاممنافلطرفاوباشوجب
خبركاالسفنهاؤدووحبكلىسهاخلفامنايهقمالجوالسآمضاصليروصاحبخبر

هذ4لىاضافآلحراثريرطنعتأالعل1ودمإخبرنظيرههآنفيكاوذالوهتقددامحذفمب
ذااجوإبلمهتداوانراةوجملياممنافقصرووؤمبضدثبوتوادهؤنىعهععولاسمافمافقا
بثبوتاةمتإنسبضوزتجؤاذاموااليرهإيئمقولهافاسوايهواوقيلافاالثؤتاناذالث

وفكذخبربحتداوطىالةنكوفافعلىبهسراحمعأمهيناؤخافاءبهمكفعلينقياسنعتظاهر
ئوئلحعلويخكلىوبكودميهلفاادإصفعمحاميناقاءؤشحابضمؤكلكفعليوذالقكىهتقد
بةوماصللفابهكفعلوصولواسموهىلىاافمماولؤئلمنالاوضححمعآ
بضالدىوتصكقبفعلبأومنهثعمرلمضدائذوفوفولةجمملرهالىةطوشاءمهله001

قسولجلةمويمامبتدأوالىوعابمهامضأفطونجكوأماصامصورةأمعقوهـىدحمحذائلدبم
صأألااطباسوبعسكلقعويايمملف1وإامناتض7واليستحمقشعالققآلصلخا

لسمواعرفرقضااسوثحعالمنافالاوبعرمتالقنظهرهأوصتدلمدأفاريىءلة
اشرطالولالموبيشودشبهأوالدأهباواقعةامتداوخبىمخبرمااضاءلفعولخهرالميتداوجملالعرئا
الذىأليمواممناتلفعلااقكصدروتقديرمفدنحدوتلمشداخبرهدرأكرهافإفئارقهت

هاناملوويدئامتعابهمزصولذاةصبيقعوناابالإلئاقدلةوالفهكتض
رعوعوهكاثمعطوىؤآرعوصاوكاصاالدتقداسهوفيمحذانتدرضحركأأرعوىكاو

لشاطبىالهؤهاذاكسىبخلةاالرعوععاذاتدبرموامرهارتأمحالقرظدثرلقدأفصالرأمناففعل
نحادكلذاقصروذاوعولهالمحالفاسلااصمافةافيمنالايزأممنافلنظامبدأوإدملاو
خعارااذاؤةدناصدفلامعنىالمنالهعاالصداقديمادالضرالطبنونقلاكرامن

اببتدنجصلالقصرجملىبالمجاكاجينحرنحوسيدمستغراوندبقولهعاظمنادكأنبهايخرورآنا
افل



حداخامرفىهثالى

ألىاليوأ
مقدوخيرشدا

لنهعمىندهالفعلىاألشا
لهلفاعىأطاررعن

للااألصقلىررخلىال

ابئألنهلغغليثا
الثئسمجرس

لىؤدفقولثيهايقمو
دييقلقولؤمانىكه
ضرعفيمالكابن

جمماقلعثأفانسهبلا
سكلالفاقاثعلقاالفا

فانحثالشالفعداللدلا

قولألميكلقلشافالغمن
ثحيزبهنولكوحم
فالثيااثثفوتانفعل

ئظصرالذثلائمة

لمؤحمرقىانفعلىاثقالت
هـلهكة

فونحلألاتاكأأتاك

فاسصلىكالرحغوبئ

فةللهاكاعكللوالو

ضاخلتاثعمنغااقاله
ماحمةصفولأ

ليلجمنبيماإلئال

ندخللصرالوكثروطا
الماكفويخههذماالفعال

9عدوبمينصرحثا
لولنكوقالفانفعلها
لنازوثبثواايبرح

طاكاكصيربممئاا
شئرمافعلتثأنرا

لثبأفاالقسباواأكذ



لهـثمثنسكاقا

وذلثلرفسحلثصبواا
كيوكاواضواانخ

اللها1تعالىله

قممم1مسدووالها
شقكئإشايساإثا
لمحيهجئبراله

الححلهحوولمحعح

أصكوثهـإكألفهلففاا
درئابكالىقوله

ؤكالؤاللذكأسهفووا
نفتاصمبئي
ولهنحوقىرائليثل
اخوزللثوهكال
مامبور

شهويوكدزابئكه

تخثهضكلرولمإك
اهمئاربة

6ررداالايضكللىبؤ
فأواخثافىموانل

لفظلجةلثهـاامافظل

وهوبعمدكغولهإ
نفطسهيخاطصالمرار

اوليدأمكمسالفةاإ
هـجدما

4اممملمركلهأفئياثئار4

حدمما

فقيلىينكلسيت

أفماانماسعفةإ
لوفنأفنئألىإ
عفدمنريةم

االبابيلةجمورو
للعالتةااألمبيقوا

تؤرولتاتا

سغيروارإلمجتكئا

كتحءسحهوكل5فءمىهقايميىقلالمم

لص
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ويابقلباوأأعلفوىلهالملساءأعاضرةاصفافوهيلفاكجعركةماثهـلصادابضملمعفىكاو
ألربعةانزوبعفييذهولحمتؤفدداضرلمبتدامحديانهعلىسرخالعرأامنكسرقوموفحهخةوأ

لمطمتعملاادلوضحالواأليمتعماحاكلعثسواجلثركالموصالوذللعالفاواوضعقدلقىبهثرقما
أقوأالستعمالباآلحرشناالباءيهطأحداأتفمعلهربازيهونانوفمعااشحقهغةفرقواكألصفى

نسهيلاشفيلنوعاوااطبىلثاقالهاحدهاباآلضعنالموأفعبغاستضثولدتهنهامعاشوضعتهما
عموفصعحملىأاوفصالعن1همااوخيزقدمفوفيلعييمشلقاكوشالفالحوسافخةفعلكا

أتدأميوناوضعالهمزةخأدلوشمعنهواهألصلافاعلاحؤلكلنيئزمعيناهاواللنعثب
وفمماكأمفار11وباسالىصالمنآاعاليومعدمبهعلقئاولثنعوءالمفولرالىهؤنعر

لصجاملافعامجدلتأولابديرومحذوفانطافعلعلعلىوهعحولبيةلبناألباوحيلىآيبهه
مسثتركذوشواممكاقبهرطوصثولثائلنوفسهثرطوأكاقانماعالسداعاأيمنابهعلأميوا

مدنامحولهدفءداعإبهسرأدذاللذالعشاالبمخبيناادغناالربامحواداوداافبم
نيشوعدوكاناسمنالحالموضعايانالألفعيمامهاهنلتشبيهانىكاشالفيهامناالهلقء

لأتأموعمولوالمبمىولعممناشامابضدأومحاوغيريهاممنافالصتامدوعمعطأ
ثىثالامنوفيهمناالتيهاالحائدقماوااوخبرهواكليرأئلخأمطردممطودوهتهلقهفيمعتداو

حمططردداثحشعاينألاطمئدلممكاالالفألفىامنصالايمطوالستثؤيأمعلطمحلفاالعنخا
بنزحمنصوبماوغاخبرسنهييردجمسلوبيردهذقمتاقابفتعلتالموصواواامنحا

رالعرخوأماغنأفاءلامهينافاءوكوقصرفيئلألنومفسعولوئلأضاهنمواندانف
خبرمبتثاانمؤوشومحلىداخبرمفكقوالمههوأباكنافمتعاللطينافاكؤشابفعمنصلو

داصاابضلعردواانمصشصذ5عردجسحالثكفولممروذققداقمقولةتىلههملواايمنامحذوف
صالمندأوألسفعتانباىمذكرربيشوخريى6متعلقتاطاسفيطافىسلرااعولىهـالمهـ
متدأنسيهالمزقافحثاقهلةنمتالمدوأنيهونلوليممناشاثاكولهثالثاوفتالحم
قيتهذأنصوصؤااقالرافعدةضطرد1جملةويرالهرمالسباطردوامتعاعنهموفاديرجماءد
الكونهلةأفةباىر3لتقدبركفاواالشقرارالمستقونألفهيرادالطمناطودمحموضعوأاسنجنىط
رباسىمذكرمحاسمصرباافعاققداطردعناإلويوزنيشصديراهـارفاأالؤلافباهـدءط

بفغالنولةأدعاءدةءالوزنوفعولهاءالمتاكبأأمروالالزافيبهـفغوالزمدثالث
منطللشاطبىاقاللئثنيةالبئمممافهاودالهكلىمعطولفابهسراأوفعالابالزمألفالحمتعلق

مههدألعيينالفاكوممواضلةتمنيغدوهكللىصطلاالطلحهوامظضجفوينيماا
كهنولغاألمبالةوفأحرمعالوفعلىوحمرالهمفماهالفرورةلصرفبااحرودبرهواللةو
رىدرعألفعولمطلبنابالدرىوريدفائقعالبسدرصوثانمععولحمعادأوثونلها

ىلدصلؤثقدهـلقوأردتخفيولثاقاقدماألولمسضترريمفعهقهطكلاوناثبألشينالمتعث
أليمعتباىروخبرهألسمتدأومبهالفاابفمؤنلادكودىعرابالاذالةااء
لزفاصئشالؤالثبالفعوللهألدالالقدزةوبهلباثالساحمةواثاشلهأوثاسصاييندو

منفدلففدوجلةممفعهالمفلىأعلألؤلبامضمافاألمدوبزهتعالققبلالمحعدويعهدمستتؤنه
افامماهلصواالمأكودقالممسدرلهظرفيةفاكوالمنمتمالمحاليعائد41ئترفىالمسليفلويفعلا

بناءباأيضاعفوبؤنصكأولافبلبلهعانعبصااالحالسمابهيتعلقطرالذثاأللئم
لص1بعمثاضمولغاعلاثنالناعلىحؤكأعأذويمناعشومقعاقالعماودلمومليعواش

ممناعمتذىلقكدمقاقدقاعالألمثدقملصمدزارباممطمصااللممثاتوؤنىاتعليموأمفيل
ثانوظااللملودصعفهيللضيرمحكلرفياصافمناوأجمعايمبتدلىافاكرفابضماالعهاوتذلاال

لهرتنيامخوالثاألفعتألممرشحااناظماقولهوالمهؤألمنيةيامعتالمبابأعربنهاؤدمرعنهلعرف

لطلالبقرجمنا51

اجمىاثإصواوإ
اشبهحننوبونوأ
لثغاموكامشدالغصنا

وبالغعنالمهنثةمتع
ثغاتجمعأظصمةا

تخبزوطسون

لمىلليفياذأالجبل
آنشمسوالمحانمىبهش

صيناللسهاللخاءالمحمة
هنفلاسممألمهملة
اذاالنباتاخطس

بسهوالامراختاا
ذااألسهوأختلس
البهاضسوادهخالط
سانلطالسبهـو

وتسرزاءدة
وتلحرلماوكيرهـ

فااوتأكيةئقصلةواا
راقمانلمثاصطألعا
أشهـعآدرالىصن

ئدإلمعنىؤأأنماهنلذا
ذعلىاملواله
آلمقاكاهععهلتمما

طردلمحوإقعمملفرآا
بالمجوقطحآلمطدا

منرحمتطكمثن

طلهملنتالت
دمينااليعصنقليل

وعنفبرصةى1
لتعؤكدةوماقليل
ارابحاالبلعا
شالمحكباراتشانااال

عرر

مانقىسذلةأىءه

بردألقمممستوفاهآ



اليبهازامئهوجز
منصنهالماوهوفيلد
اصلالالفظكيررعال
ليسيروأمافظ

مارالصاألنكثصرة

ؤتليسايفظتحرلدا
لمئبغابمصثيرمااالفظ

هامادوليس

أيهالكبنىفى
مولافلمصربا

فعمبوضرب
وههسرماتي2ودأوله

ضرلطزلدمنقيلك

مأعقآفصلفرب
افسكلكازنليب

انهثبينفاعلهثمإ
مغتهلىلبق

تقولو1ألصليةا
مافيمبئىصل
تنهاازةولفعول

وألتقذفبارتينا
مافصلدقوالع

لماصثكأ1الحك
ى41لمافيعلهفايسم
نخيرانهذالمط
لنقطفىاهنلعمارةا

لتطاليااما5الننف
لعبارقصبع01هذفالن
اجمارتانوايات

اذلمدونايسافتاق

فلألبهساهلهفاءاوأما

عليسههاوقسث

ئباللالمحرورةما

بقئينالماايصاريئأا
المالألولمحقائظرأهأ
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تمجوزانمحصوأكودابمعاقالهتعلتىجمتامموفاابضملفعلةوتاةالىأللتعدئالخرف
قهمعطوضكوفعدحمعطفعوفعلوإدتقدريالبناءأدفعولرنجعلعروىنغاسمامتهد
عسفعلودمرمةخأميناوسالموقلفابهسرأولفعلىليهاسمعنافايمابفمكبرىفعلقوعلى

هرقامجىفاعلصععهوارعمصلىءوصاتقليلحرفؤدمهضصتدأاماوخفاا
عاةمينافعاموخابصممرئلصثليزشوواةاراديرعلىفوتذكيرانعلنيلعوفاليهابفالم
تيكأهـتزأوالجبهيدكااطعليهدلمحرزوفبفعلضعالئأيهوداقالصكوفىأخىلمقفيلىكوئالو

هـلىالمحىباقعنهيكابوالمفهاقبلااليعملليهوالممنافدانىاهـذولاهفصافالنهباطرأدعلقط
لىامضاتطرإد1ورمغدمخذؤويامممافراملضرورقوامحلفيعألشافىظرشفمتوسع

آلسىضاتمكواععلفاسوومافدلماعومبندأمؤصعرلعيناوفخفااأبضمملهو
تصلكرموشفرممتداواقصأميمااافاءوممونابفغدووملعمعالوفوكطه

كاقدلمقمتبهوعيهأععطوفانوهعتلكوهأبتدأرالؤالمثودعوافالوزمنوفمحذاتدعبر
آليعبتىأاجموداقالسثمكلميهوقاعطلمبقداراخقحقئجقنوالمذكورحفىااددةعايهفطوا

حكاثحإءنحهدااواحدعنبهرجشبيماالمفثوحقنفاذنيناأكثرهنعنبرااشيكونعنالميمغكنإفبط
هصقالفظأذاىصبهومحتاؤولهقاحيثمعشنقطخبرعناندنبهطرألميمالشاطبىوظاهرحلا

الحخامكونوالفابغممعايغعلاهـقتحلملىاتطبامجروراهالكهذازمنلىواهـالجعبهذا
الصىصىواإلءلافاعلاعنييزمحؤلآمااوانعتءةاوجموااللعنالمياخمزفدم

وضعاأآاالمحجطماصالكونهفعلبضثاوؤإلةأتعداداهؤخرينءلهاؤثاءاةسابملهوأف
قحلىلىهـوفافاحيهسرإأودلبقالهثعلقعاتفاعكللهرلويمالمكافماعنخلفصتدأوال

لىوالهاحمغعوضعااوديتؤيخهموفاعلهمافلىلفىأقالهاورشكيعولمعواالمعطوفكنقمهساوأ
صاعؤلئلفىلمةدححوجتالالتمديرووضعواخبراوفعكاطارادقابرعليثلةمقدالىبه
فآعلهعلىيعطوفوفاءلىبرهينبهحرإإفاءلداومددةالمثمهيناافطهؤعابضململالتده

عطهمعطوفماوعاذلهلهاممنافآعاذلوشومحذلمخإرلمبتدانحووعلةوفافاصكلصالمنوآوصفهن
يبلفماءؤشدابفمالفعاذفيلتشدلدافعلهيعوثالىالوالفثيرالممنافقدنجرم4وبمملىا
مدبتشدذحمراجملةعولوفىءسعاومالمةالممأؤحهاممعضالمافيالممتعالءثدامؤخووهيينءا
اوطلالفدااللفافاعلاعنالنماثبطذصلفصرالمعسضترائدالهاطلواماللبناءايشواايما

هـأندتيولفاباناعنتحهيزمحؤلالماصتواوقتعالمعلاوارقمبتدشاامم1انأيئ
بغتحلةوأولمبتدالوشالعثطاثغاكلومغفسلالمحذاقعائدةندراضيرتثنيةلفوأخبرذا

ولثافىاشداخبرالمهلهمتاأومبضدفاباكلسرمالولفلىأيمعامعطوفمالعمنوسكودطلفاءا
صصابصلعالقافلالىامودتمهـشتؤيهمكلهوفاماضعلنقاافغةالؤفاؤلطؤضصراوخ

ساصللةدواسأبمرموباخلماامشداوجمنهولعينالياقاؤفلةفعلصقكلىواإةموجمولي
أهـلىسشدأيبنلفاعوالاهغلردمألعناموضمهامهداومينهاءااالامائدوا
صاوالوزوفحبرمعبراوهـلمشمؤخرافاءمعئداصراإصهالوضعهرمفحالهومطدقليحضالمغأتو

مؤمحتمراساعئلالل1اوحمهـاكمقذصبهنخالمهوومجزوليصازمالمبهينوقةرظرفعصد
افالمضر معنوئللههامعهمتزيهايعودالىاواكأبائباعلىبهنعطوففيلنونامجنللناوحا

معنافاتا1البمبئدأمؤخروىذوو14اصافونلىلغاعواابفتحولوإخبرهقدوشلط
مصافمناوممونلغساابضملنصالومعووزطلعيزمعطوفاجمسرإلفاموساكرقؤنلليها
اضاءاقتلرودللمىنعلمعولاهاوذواقغدسيوايقيبلأمرمنباابفتحلفاها
عافصشئرقصىملفوفايفعلوروايامماففاعألوئيلافعنفووردمتعلقعيينكسرإا
رصسصاعلهمافوفالفاطربومفعولعطلىأيعناوناباطرهئعلقانثاهأكذاكولمحنعاكيعيداأ

ف



4اا

شاعدهثعلئونلمحوعولضمالمافعالياحضيرسعامافيوفالإوشاحأييناسالنيايعودفيه
فمأدناوثلىاووصالناوممطوفاعلىميوأ1فكلضنلهينانوسكفاابحىناكهـدياعلى

افواألارالءثخلسهلهعرفامنالناممنهكانيألناوففعألنالممملىعوعثلىسطلاايفاكلوكون
اىلزاافخةمةلىاشدأمؤضومهههينلفطرممونجاابضنعألنةوخبرمقدمومثايلألطألنبهما
أوطويلةلمامفمايلأطوومتهدقبارمهكوالووتعؤالىلهمفعقبروالهاكالممتصأال

يفلمألاضبفعوزإدوشماعاألعروالياكالرضحنيقكزفوقاااللتامفىويلطومعالوئطكللى
كرةالنهفعلالنعض3مشدامحقفخمخنأوأنحولبنءوايفبفكدلحيومتعاقوإلعيبن

حالامانمأولتبثأءثيصعرسخبممىأبالةوهامنلفمدورنواخالهقثليقبامعرهـلوفه
ولفهالشيخيعوفىمممصوفاكلارحمفملبيالرفيوأطؤماانكذكويئستتزالضثرامن

وره3بالةءمركضاالةولتشمن1اطالؤاطردوأمخمتعالقاوحونفابإئيلشاألشر
اخثيروالقضراالولواصلياعنوثشرمتالةصمتداوثىللقاللعتنانفاكةضيإوللمهامفما
هاقيرعاليراخواننىوالحلىفىثخبراعيطاتبههثفعإلويكتمللةتقدهـكوخلاالولىاجمهكلىمحاك

لثوفاءلىمعطلىأرزجموبخرضلويكفعولىضلىعدحااتهلمغربىعخاأعزليونحلامقديرفعوبىا
رلفيكودحدفعالنأالمحالوللغعالىكفقهاسغأألكرفعلذالكلرككندضكوبهحثدتمضقطعبىلهلأل
اطىاوقالمحا18وأعواخوارزكالؤثحؤخيانلىفعلحولمحدفعألعلىالجعوفمهالفجل
رااييتهحصياللوفعهفافيفمئىوالوهنللفعثمبتوفصلقالنهلفعءالىرالهوفعل

ثبفبمولغعالاعمفعلألتامكلاابتمدايخليخعلىشمقدطألمأشافعألشركاالمححسراحمعاوك
فىعافصلوشاالع8حبماحمهلألمبتدأوحملعيئلفلثوسكوشاابهمصرلحعالنصللمحدتعاكأألفا
حالمعصوشوعلىفيمعلءقاعبشاعهمعلقوتفيوئالنلىيعإلأثثرمسعتئرفضهثألكو
عكلمافالىئدالعاماواأللصثالوإلمفعفالفعيواانبهاقافماهاهاؤىموصوالالييوهماكمناووو
قواعاةقالاالووحمعهالرفيوءالمستوكطهنالقاعواصوقالقاعللىائشفرولمستؤا7اف

وممونلفااترولهقلمععلقيرهمالمحفعألشوايعودرفيهمسعلىوفاماصىإفعلدقل
بممهماملومهينأفاموكسرأابةدألإوئنعألصالمىالياإكايبيشوالثمفعولمقدممهينا

وئلمنحاللعفرجعقوأكيرثلىاتنمياواأللمحننىولوؤهكللىلعمتاأولفعلئاسال
فىبادعرفالمفعولاسبماضاعنلياالعلاالضافرأمجرومهين1وممناشفعذيزواافالفتهح

خسبرهفملأوجلمهتدلهومهكرشالغسابضرافهألنأوبهبئضكليرإلمومملىسنادماالعمويللمعنىا
تمهـتداللضرورقألوالكرمففيكانالبزامصولنقدميعهناؤلغحالكونهكلبألنبيشوؤقدفىا

1كذوأمؤنجئرفمرللفرومقصولعينالفاكوغاإضمإدبىبرمثمحالوإلوخبرمقدال
ضثيرليهائدامطقماوصمهاطاضاوبهلةولطمومسعامابعألمتعلقلمائعافمبعألوألمصونجااصغفي

دلحعألوقيقصحرقدوبخيليملىكرااجملتثنيةالفلكيقوضثيرأعلىمرفوعصترمحصا
فبألوافاعلاعنلهسابةاعلىهؤوحفيهكرلياآلصولهوينثنألصعولمتعدمافيمبق

للشاكقومافىفاثوابصافأضالهمزوقىكهالكرثحاوصمبلفهـالألذنهسلاتيفديوبئاللمألمال
نراوكماافابمكوبئالمزةاغةإلأدبموبثامتعلقعنهماضيوئلونابيرهزلانظما

طووممنصاأفالثلانائبلكلنكييزمحفالماالععاوسنااقىملمعلافىنالمجوثلواللمدفأ
ةبئماوضرأنمبمتكماوجمااللغامحخايكلقلليئرحملىآأمعهازرداأفيومبتدوغرلمعلاع

نماوابدئمينثابهأرفاعبهذعفثاصكالرخقافحأاعرهالفرلمرقبتنعياجمهثاكلنوا
اعوأى4باصئحرواليمأيإيؤاخمفهاكركوكاحالىمعوكالعلاثحمانحععالؤال

عيروأأليفيهاستزكافيوفل9ذهإلوككلىمهثلففلعلةوفهلوضاائثت
مالغبماهاثلةليثثهلجالاهضافيىلكاءإموصماولغتارسمئالءاجمفكؤفئعاقلمحفلرس

ائدكمةلغعلالمحكلىت
أتهلمدكلفئلهالفاعلى

ميلمكافىنعل
ليثاانهفاعساكيع

نقفالتللئامحاوأإثامم

لمفعولسثأطاكأإ
وللمهلىأانمرنجا

يلىلمفااكثيرانهالبه
لملةال3ماووالق

ككؤلمالمالمصئفون
الىلمسنداليهم

اظرفواالمحرور

كإبنمنىوردوألم
لدصكلوزتقولأن

المبنئلنللسنداليما
لمحنعوالنائكلبن

لهطأليفاملا

والتقسلعازلهوو

علهفأدعصيلممفعوالال
كالهوطهلخغا

قهاوصدأمماتقدبميوخد
ورا5اللجرأمحرأءفىق

لياثثبكبرلايق
درهماأهثلالهلق
لدئرضأعطىمن
فعصثكللىدرمما
للثالىخداثركلئ

أكيمممامجولىمانه
ادحماأنثبمعاكبعفا

هوئحملهللتغدمومن

فاسلةفىمحمبرخبهابأ
هرلأثينمالكيزةأو
صثقالرئممأ

لمهاضى81لزامقل

الحالةعئرنري



رثحستفليلو

ئكقيقهوثصادح1
وتفالمتحدثهصا

فبهشقدذلثأهث
أنءقولينجنىالشاث
عوأتئق

بوننفهبئألمحر
ضثادالصكاسققمالى

نسلألثالفيذا
وسهشافهيزنجثسى

لهمضألفاتأييوأل
بمأقعفارزسسهسنلىا
لدانلئرنلطاشلع

لخاالؤالداآلتقسويم
أزمنةبعففطهرم

االمحلءلىالمستف
تغوكاقكنبظكء
لملقمكثىلمأمتآف

المفارصيونجدصنحبؤبم
ناأاوبمفما914و

لمفتوحةامافىأتقرن

ثيم1ثشتدةاالممزآ
قالاجممامهـهخوألما

فيسامالةثاجم
وؤكيدثرفيؤصرة

يدكنطاواماؤمكلواومن
دجمثرطوبئلهلس
انواتغجلىئد

ثفتوبحاأققيالفى
منهالساالمسمزء

ململخوأتنالن

صفأنمصرمءف
نهيباردهصس

مسهونخارعثصاا
ليبذدكقع

6ه
صىءحىاث

عاالشهورقلهصثلتيرالمطثالمافااصكليالمؤوعلفعلاليقييرالمهشزاماوعائدهاوالمفعولصلةلفماعلوا
قتلهازفيفقوانلمنوبئباأمرمؤكملجمعن1وكلىجمعنىباواسمحمجباالقمثلىأوجمغعابفايسا
هـ3روشبههزصضاأليهودقاذاتلهولهفعالىسمعطولئعبإباوثههحمعوالمفهلعهنلفامواأ
رهاوزتدكإجممفثاكرالنحثرتلموفيلادلىبمائدهلضيهراكاالثهمااالتاكواقيامعقوفحلهك
ته3لهامواتاعأوكرإلالرذلتقدلةألانهايرمستترعاظلعدولالمفمولطلوالمزأئانولنيئهاوهومفهوتا
لةوزناهزاذاناءأودلشيحفقوااومعمولهلموصامعذيخكلىبممكللجهابالماتأنعخقثتانتأل
لكلشاطىاوظىنأللةوهوأظهرأوكالتقدفىالءتأنيثرهواعذلههعطوفامملىاأوأقبهوقتمقو

كلطااللحلدؤالهبخاأؤولهلتاناباثمؤبخفعاققاتاءأكالأمحالةمنالاذاتاممنصوبكللىاا
حمسرلفااتحيهفعالىالواهـثكروثئتذلتاكوالحروفيإتاكأوكزالمحاالقتاكاكألىضثيربمائ

ماحشىلبهعاأولفعالىانجيكمعطواالومأفابخبةافمالىوأووثاهبوالمجمعااألمأمتعالئىا
فمعطلمحنرلاواطألحعاللىبهماوألونالغاعلابآلعناكلىبالمدمؤكأراءأوكعولىمبثى
قصزتفاذااإوقساقساقعمومصحرقسمتمانثئتمعاالمفعوقمقدملقاتلفتهالقيسواراعلى
دحعثواالفاهتعزبئهروافعلإواجعليقورلدفاايديقونضاشنباؤكدمرمائلىتععاو

صاحصىعفكللمحافافيباجعفواثخموضعاننوعلفعوالولباتثمدلدالجالال
المصىبمىلكامبمنامالفعولمحعناجدديباوبهلمةنيهاافقذىربافلمرونسبوليهاممنماف

لحالمحريوكنينرإللتقاكاليسااالهركهكجوابزومجلغوقاتيةالهاءلفتهاتةخنسبوىغيرفي
هـيهااؤافتى2ءالكزصكونهنممحمبهددصالاكرصاحمبحمعاصالىوإيخواجملىؤمديهخبهمخولي
مؤتيهـبالمرر9داخألاأكرملفطقاوللكافاءلىأمعطوكثبهنطقالباكمتعالأبمسرأالالماربئ

ثاهلد1وبارتمتعالفئفيفواياممنافاسوليموماالنطغاوأمتهالقجمعيدانلففقوما
فممههبفداليوانطىإيلتلفاكللفوتقديراعيابملضكليرالمرنجاماوعأئدهاصلةاؤفىمهـوتجاكاافآمما
محمةمانوهامامشاءزصبدعموضعوافاصنههرمنضلالثةافوقالدسارئئخ

دقحصبناءليعيامجردأجل9ورباعالقالعكهومئالتهساممضىلةامهـواهضافاجمولمث
ؤفبهلصراكمايلاحنعليأمرمينىكلشناوبمفدكبامغعفصبباحرآلكاولهىلخا
لهقعصلهثمعهاأوأىتبعياراردثنهايعىزمئآلاناضدمسواباإمثعالققياسباو
لىموصؤأكاذةمعادورزلمجنعبرالمجتداوبناءايغعثالفقميههالشجكثهـباأأقفيباثزيدوأ
برحاهاواوالجلىكلفاعلهلعدداماهوهلللهـثئاففغةأتموتمقمقعأوألهليامضافرا
فاصسمههاطاهثظاإفىالواهوونعفوووحرئذيمغعوللبغعلونرهخمنططا

تصللضرورةلنسبالعورللثىحذفلمجكهوسالمتكلالالروصاوزاذالعدوهالثمئامأعد
الياحاباضيهأةورددتمكلفةفاالمحخيرنحلشةاصكمعأهونايفبأفاقيفههلفضةتظيرالمثما

احمزومخولمحوأصوفاعللىفىاحفهليموافانجممنايكفيأقكممادووبامفعولتحوازباالماكوبىوظل
عاالحهشتؤيهايحوهـوالهمبمبربماثوخاإضفياعررفيلطوأزبموقىيحرفالمرنطرفيعقومعد
مسهوخبرمفلمطركث1وهيىيهطعقولهمينهومحنغغعطعنلمئ34ءيكضرثالمحاينادئنوالصأ
وطهسفئشلماملباربابمريعائدمحوفااللنلىفانهاوبهلمئيوهومبتدأمؤفيالغةذ1و

رتضكلجاجمةومرفالفاعلىلنمفياكاانألغعرلواماصنياشخغانثهنالشاطبىاظدرقاصخيخر
لحمكليرواصكفقخبمفالمحومفهوىالمكوبثربىأامنابافاسكلاوءلماكالايقالثالذصختم

وفدفودناةيالئاوابازلمفعولصدممهينواله501بعدلكلمةاختمالذلينارأئدابهنمالم
تلمهـتلفماطيافايهسالكنلدخولحمشلععنىماهغاكا4ثدتعالبازلواكسثدعمنسخوااعلى

سمهىألوئهيللةاذاويليزازالأمرمنأذلسملوصررتفيأليقمالاثضرورةضاميبا
كلىلملىرمعىضريربللغبفاهاأليممنالعالجوخلهتعلتىجمناهالنحينجقكلا
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ولى1أوالمهدوالميمأقبناماصدهحنحلوهاذبفااهممتدمثلمنلتاميااللاأزلقدوالملضخبر
وىيهاسالممنأكالهامامتمؤتكلندفيكاعييموىمنقضعالقاشبأرلمحوأامالوآمنخبرعو

لمجماعطضخبرلدشداهفلهوعيسالهمزشصعالبلياكللئلياواصتدزواقعثىلحثالمبم
مزةييابىتعنهيؤثنيةكاألفافعلسحاوثمرعصانوضهيراثيملمهلمضافساواعاليي

حمرضوإمقدالباحيئاقححفواثإاواعحهلدالفماشلهصفوورالئئرجوابوالهاءو
ولمماونمفمجوابهحثرطحمعتانمروأقهلحقق1وااسفأياويععطمعطضو

دصأيامعوحدةالمأكطوىاقتكعشولملجاءاااسالءالميماقوعوبئإغمميزبونبهعضومفعولفا
والجسلةلنعشيمدناءبيععباأحلىآحماونصرهسمأومدانهـومسلوفععوزأاه

يدىوبيهروامتعالقلمهفلةااالدحثىرلىزافىإضهيرللعرلمجوواوةاعللىوجمروايقيأ

أاكهطندقمكااكبأفىإعازرصةلىأسلىائطوإبامالجرملىايهآالاالفمافامةإأرىأألإلبمدعيإأللراةايياوإلبصل9يأ
نثواخاملندمموهاللجلاشاكاموذكةكذتخخبرفشدااوالنونواأثهـملنأاخبة

لقاللدولهثدحاالارصعنوالسزلدايمنيآنبثلعاندكطلثثىامنصإففطإنيإاىألاضظاالعاند
اةاكأسرندألماصوىا

الؤلامععولهلثألفى11ومميرمنىازأألعاوباحثاهغعوللعنططنههااممالأف
فجألقلاليبهولخالمفيعهفايزكلىلمحخنكبرهعبالملحنالئنييغالبعفوفىبكوالمثلطبىثكثيا
لئعريغفقانثفوافتحياعلىلنافعلىاشياطىماليهودورثالهودبهبهاوهوأنىلثكفىيئانىال
ذاقرأتفاتعافكقولهةاألراإعفيهامعئىالينامفاونإصعرتهوتجلةلشهـامعنىنمفبمفااذفى
نانيهةالىوثسهررةالمالنيميشةفيلألعالثاللالثثفىتممغيراادرناذالمعنىفلسثعذاللتمثانلقر2ا

قافابمشقذىلوكذكوإخبرلمبتداعايهالداللصاتفدنمانامحفوبهحواففزوايفهفابعل
رلمجردرواالجارببنمديرمفماتلعكلىافثالمفداطليئفونوجلىآفىإالمعمضمنأنحالمنجبهالنلل

علثفرنعلمانهدمدأيآلءكاتمراالولمحيتهيناإماكوؤحابضملىكاؤدىتصغفىتغروا
كللماليثوثدمناهاالماثرلليااةأبزياداالفعمجلكارفيلفايكالمنمحموضعمعضاكو

محثوزرفىفامفعوفىنفاهليةعلىلمزنىعاقافالمعمتزرألضمااتمدهاطتاوفاقبئموعمولولهـمماوما
جعلمصالرجعلمحفوفموابخبجمعلواثثطقآىثادشالإذفصجلعامماعلبرشقدوأ

امامودرألؤلىاالمصتدرالمحمفعولهاضافةمنليهااففلمااافوؤصالدفيإدرهموالئننىالمتعد
لهوموصهألوهىبعدمايفمس8مفكرلطيغعلومفعواممدبتدأبرلمكقلالوعازردظغيرمغغووللقبا

للوصهذلعاميكلىلضثيرااواكولحلبنفهإباملوليهممهاهاالجعولبهممتعلقاتنمنهر
سكفىرعحومنعأمرفعلصلوافلفبملشعلقالتصغيراأملةللىلثانحو1لهوبةهنلماا

خببامقىفلبهالدنحوصلطريوالجيشواؤقدبراهفسرألثهلثافىاعلىموفماألولوعثلىلةاندبر أقصرللضرورةالومتدأمؤضريفررثعووخبرمقدفصغيرأومطفىقالطامثابهلئعتاكسيرمملا
ذوليامفمافلىاافغأيؤفااقعوريفهوضعالتىلىومفعولىاضانقالمصدرايمعناممناف

جألنكذفثيبامتعالئفيهداليثوثمنلوندمأالنمسئمألنوضورطاننفعلكارزوكرفثثرط
ائدعتعالقطثيدىعنبالحاكاثهمالجرعقدكوديحاكفسلثصرطاىكاشوجهاخامخفف

صلغخالفأوجمةوفةمعوأونكتاقصةتهععشأنبهشمللهـوااثيافااموضوومجئدصو
بالمنابثيالتجلمقوأمغعولحونجالأمتعاألبابينوثادالهطفةاألؤماءلى

وأائدمكنلحساالغماساحمرسوماحائدمكنليلبااممامماكااهيتؤقدبابافعولفضريم
لتصعيرالييارققمنماتلقموللضروباوإياالصئثعتمثالهثعلقعنىيلىوجمديكنيمينمالىأفيا

إنأنيبثليوالهطيمعخلألمثالعياعفةأءوئلوناللممربئليفوباضافقبارصبهر

منصربممنارحلف
لألمقنمسسبهوناألل

مولأنألفيفالم
بعمدأئلعلكاا

عوالنمنلثصرا

نحيرفيركلسسلط
كئفدكرلفلىص

ثهرابطنمبواإفط1
إنمبااالشر
جواالليوالت

يقوونأصأثهرا
اإلنوشرهمهـعرمم

آلحقيضهالجما
قبايرهاالجاغاهثى

لجاومكخرعنرايفطء

اوصدلفاةاآأل
النكسرثر4فمب

لدضحماءألةةا
لهاكطهلاللهاف

ط4محاءبهساو

ربالثالمجوإل
تسلصمائأل

والجوأبلئسيلا
ئايبانالفاسكند

للفطجعاجالثم
حدفلىانه

ممصأنقدواهافمم

لثر9بدإبالصف
يهونفحذفأول

عألقثعهلمجسلز

ألزراطئمنرة3اسبا

هركأررالمتيأحلى
داوئيالبوابلشلى



ليتفثأناولفاهو
كرمنزلدئحئ

مامهزلدإلجشثامخو
ى1افةالفمينرفوفيما

وأامطامالمافافالض
لعاللألثمها

كابظرنارضرحؤ

لمفتفثهشاماالألوهوأ
فةألفماهوأغااطخفض

كوبئالاواثضاث
رضهالممنلضظوفا

قدلممنلفأشايأللد
كانرظرفيصفئأ

أوايمبمورذامثمينشا
كزيدكسخكوسنى

وفيرواصام

اعكاهالنسخيعض
سيشانهمنلمفماونبا

ألنعبئنحوكيدهظ
فيسلنعاعأخااال

انماهولسهاونالممنا

االضافةآللممهافا

ققولأهنىوأك
نانحوالمنفنابفناث
لوثرااغطيناك
وانحرافابلطرفصلى
قاءقرإلتقللسبكاظإ

أأليبهوزألنهالعطون
منإوالمجراىلى
كمالفيهوملى

مئوهربدملطلمتا
أعداثكسبرالنثماا

آ81

4جاممهـتدأولضحاكودممطواقالهعمعلىأمعطبئتهإمدالفوحرشو1ايهـواافقكلموالفور
خبركذاكوخثعدتهتأنعإلهةقبلآصغيرمنايالماائحتمبثوالفييهماالخبروتقدنحتم11

ليرلجةكافألمفحالهياخبخللىاوبسمقمععهلعقرمةأمدووضامكطمبتدامواسممامؤد
هـاحدالالهطهتيئالامناورالهثوضعسمىسفعلارحالولمهمالمكورلهعاظإصلهكمتى
يادةلزوغرمنصرقللوصضقماليهممناشاساكرانأومدةثلىمعطوفمدعلشوأوأسحرإ
فاوتقسديرمسالقعااهلةأوضقباهالقبهلنوأكاعلىطجربالقىاسثىولءووما
يخثتأ1كألوافدألكانلكبلتىولخوللنكاأومدمسأئاالىسةشوأفديمجقأل

لفعولظهلهباامدةوحمبهازأمنكدرأىيأمئحفونجمطلمثطغرحيثفولمغتافكا
معماروتةؤاليثنأالأدايعلىدهردضلومسهلنغاونائصاطألللالرفتضورو

سدبعسدمومتعاقهثىالثاقمةلنوآءايتأنمثيعودأنياخهايرالمضافلموالتأنيهثالاث
يرضىوكلىانفاكقامثامأألولفعولةهدهواألبيععولمحعقعرالميفىمافىنعلسداومكفوث

ؤقدووماعالفلكلمهنيثإتأاعليموالجطقخهرالفثافئكصعوكأقلىوتائهثلثأنالغلمايتكائكا8
صتذالذالمزوخجرممدمكذاقجلهيابصهساهلهـننمانيشكىتأ81ؤالرزودةشذالتألبيشوأيشاا

األولهومفعولمممستتؤيمفلغالكافيأدؤالئبمنمغعول3وهوادبالمزةهءغما2وموض
لنبموبئللمزكدواهعطهتخعالوبمزكألثايوضعصعولثافهفعاعلىاللمزيدأأمتهلقثنممبو

وممذأتمنافاهكلىمطمكباالهافثامعلمعنلفوراعامرويةاحذخبمبعداحض
لحالمناموضعاوبزيادتافدإمتعلقمنؤليااأمفناإفعالمؤنوؤمدأالدتاأزورمقدخ
وفدرشاثكزعوذوتقدخصرببشدأعذوونناكنرهغراوليهاهمنافأوبماالخبترولفنميرفىا

ثراليفاعلىاافهلغيغضهيمعرلعيلضالمنهـكالغرروثمفنفصلم11ومعمتترفهامروفاعلىفعل
حلو4ثتكلىمعطوفحىعطفسوصفاولإللوعالؤجمةنعهتلىالقعاواثدجملق
لدونكأكاظاجلىعتعلىأىلمجعلصقةافحوضعلمثياطبىاقاليالجغوجلة4اامف

ثهوومعمولدعلىمعمولهثطضجألفاذابكلهفعإلءقدمبهحدىلمايئتيوقالطايسثاحنرازا
أمبئفوأيمكجألجعأوئخنيهكلليمأدقصالىهذامتثرالبمتلىقدرااالجلمكطف

صعلئشهـالهممإمىولياافمئلقصراوالماحصنعتبمعنىآأذوليثوثممنلخسكاللتأنيثو
بمنهممنارعدلثاوهبؤنقىحرفلنيزادومتعلقلعةأريعلوطلائلزادبزأدو
ثلثصطاشتجاجوابلنوزأنايهكلقمحدوفطولثهـخاجواأنجعداتجوامستتؤيخهوفاعثلهلمن

الظاهركتثندكوثكهاامجنيرفاوعنرثعتعلق2اام4مبروسعواشررقوأتروأصثارالفاهالك
ةالمقالمحدقوالرابادلدالمهـطقيابهفحجارىليفوانممنلونتممعقالخهاكعف
رصنمتعاقبينأولناحيهىأعرفعلدةلىلممث41رمتيااالبهسرخيروتعهتمئراطائرمحوورباضافةالم
فيبيالميطفهجملقمعلوفاسأعردثلرفاوليتهادققضافساالحونجتغامالحبيرممتو

لطدبرىثعقعطونجيكلىثآلماهـاالياءسدقوكممإلمحاوفيتماالابفمالحميرهفعفعالثعط
إنيعااالوبىمععولهئانيانحؤلئاهـفعويمسدددابىلجمحقعأعبلأثوحؤافعلاواردرر

اثالدالمنوأنممالبئلمجفلصلضيياحاألمنأنبههناعتملاشاطبىنهاوقاثماايهودصنعشلثااظل
صصدالعلمهقفامصولفثاليدإخوأقوليشهضيئاموضعصقابثودوقاالايضادقلبينعتو

لخقذيرنياكالفانعبوجمصعولقتلبكيولفاامقامقاحمالولمحعمسئقرئهاقلبصكدتغدهـممنائعصرلى
أهرمتعدقرلدلساكةاالياراصيرأبمصروأمغعوداؤلكيلالينحربئظماواثرددثا

مافرل2شذاألكبافطجوزومممنادعفضلتمبلثأقاولهمغيرلتإاللةقروألثن
افيمنىبواثغهومبماضلإةجخقلئذصعيرفاصثلألضمدالأدلشذوكيدتمتيققلم

ءيثتغاةغيرإقعوالغاعلبقهاعلىلأمؤفيعاشضممأيمبممئلغارمم

بئيااءبا



منحللوحفدبرلواكلىفاابابآلمكنغاعوهؤكحمتترمحكمائدضثثرجمماوصلةبيغعرليجا

شالالئثالقارصلر

كاطغفدهلإلغاجعاتاأل
أعطهنالىأناكسد

ةموشلسىاؤ

وألانلرثلىاالنشامأل

محعكطسغأإإبهسا
ىاءوأالندثالخبرءلىبر

املللالنحعغمسما
لمابيغهبئنجلبماذالمما

مجدملننسانحها4
أمممالماانناسبراصأزا

ششمرعالمواسقالى
التسيمياحازسصولهأ
ماتضروتعأطورالا

بمباإطلشا
كأهفأبئخاعاألصتةفى

سلد

فوفى

محومة

عرنألدهـ

لمحسصطسم
ئمتعاسصكى

هئىصمص

قعنة
لمقيدال

قهدكويد

الوياجمهـم8ابعدوا

رحتهاأثغول
المحاجقدممحكوقلى

بئمحلمشااثاس
لهلغماواالمبممط

اختفوذوقالووا
ثدهوظهزإكنثم

أصنحكطضحصروغ3



خمهـلةطفبنالعا
ن1ومانالىاق

منإفاءافىولف

لدفحيروصوآالز

رشكطفافاماا
والتعغينرلل

محسدىتعغهمبكلثثئ

فالشنولذتفمذقروخ
مادينهبهناذالمل
ذوامائالسذمدالا
أىيهنمخصضا
سفطنعالااصئ

وماككلغتكعسكلاألد

عاطفأفقديليه
فطثعامافومعال

االفءالنثصرعد

ؤلثرالاألاسشثأ

صعقىاالاثاوا

اللهممبضكوذئق
لمركنالزروعررو

تكوليستغ

صبنانفعلعوناير
ونجولماصوب

ومبكزوازكه
انتقولىألئا

أصئرةاثهاثيكسورة
نلهـبئ1منرةالمش

أليهيديهعبيئم

يؤنسعوئاابئسمالا
االملىصران

ائالذعلىلدوأتز
الهمزةالمفتؤصةأ

لئرتجمصدريةاةالمثدد
هونفىفئعولي

ممدرىيدؤح

يهع



اتفائاعمأابص
نبرصداولميخعآ

ءنفىصمولواالضع
نصببتضحرف

وئنتكلالا يرخوسم

اسشدراكالكن3ف

خفئواالممصبت
لكهـفيلروفيانلى

االسميعصبترج
ايتبروفيلاوبرفح

سمانصبصشئن
أنهواءلمتبرارسو

افاكىثئيعآسملي
أصادبثسرأفاشةء
منلىالحماهلماو

لمحمملقالخرن

سبمصرالبنال11
ن1بالنهلهمزقوقدما

منلنرفصأل

وأللألنآلفعاالأأل

انناسلعنيبث
كللىالوصلفالهنم

صالللدصعاان
مصمولهشكغ

لمدنينماشهلل

ألفعالاحميتعاهاملائ
والمسادرحماكأوا
يصفاتالاثهطواس
وللخلمعناهاوما

يقاعلاالمهـمولنى



اتواسناشه

وخبرإنلمحاتهطوأ
لكذباثاوماوأخوا
مشدالذصاو
صالنلاأوالعملشا

روضذكتصةالا
جماالناآأبوباو
أواظرصرولذ

منعائلهمااممنرور

عتعلقهسكؤاليا
أوممبيزمدمهوفاللىا

صرفرالمحروان

لدفئاثلتعافابرألزا
دذصوامنعلتئله

ةاواشلغله

قياخاالثحلألدذأؤ
الاماألسرابمن
سىاؤلغللماعلو

أاواوجزمفاوخة
هيااإموممراللذ

وجمائدصلتهأوالنجين
فاشئاوممأيعابلسكلى
التكرابهسنابكة

اعرابعرأنيذ
طيمئولكلمبهىاالمما
عدلنىاأوظناظ
إلولشاقسولان

يقولالىارةماثالمفآ
ساالذفماذا
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أقسونملوقياهـذاجوازاىالمضافحذفدرءلىاشاطماففالحوازامهابهوشهاجعبراذاجواز
آلءلىلمصدرمحذوفأونعتاالجبرصائؤاجبرحالكونلتغديرواوأهليةامنالمضالرالمفهومالحالمنئحعوضع

يكووجزمنفىحرفالموهشطحرفانوتأويلتالمعثضىااوءلىافةالمباسبيلعلىبلتقدوممناث
الضيلئوفياسم5ردممنارعاوطالشاضرورفلكوقوبئمحرطالهبوجبلممجزوملثصرطألهـ
مشهاكأوولبااإمضقصيم1ودالمتعلقتثإباجمىئنصسخبريكموفعفعوللبناطبا

هوتمتعالقبهـذىوياضافعورداوهبةثهما1ءاخةثوحققياجمىكليعطو
وبرخمزتوأنراتكعهأاذااجرهلعظمامالجبرتزالهواالعالخلجعرااداوأصلالتبرالؤقيو

علىلعطفامنأختاعلىمعطوفأبنثاأوباخوفخلىمعطويابناأطمفعوذاختاوأرباشعأق
طفاحمرتبهنلاختاؤعلىبنثامعطوتاصردصواقاوقالبئإفئاالفيدواهاملمعموات

عرألمفاطلهمزقوكسربعطقاطوفناللفارقافاوصألسخألباجمنزلمجروروهولمطونجالو
علهوفامافىكلمخكأألرقمبغدأواضروكنتنوباويؤشاختاباغونجتابابنلحقوألهقديروا

سوفيسصلهلقخبرفيواايهاشااقمعرالخورقملتاتبااوألىمفعولحذفووشالىيعوبمستترف
ثفتينانةلؤفيملبنحمادوصطألابنصكربرأبنحوعناخذاربهنااالعبدحبيببهىبنهناهويؤس

فىثطانةلطاىفعمحقفطةمنوعفضامفعولىئافى1أسونعلوضاعماثةنيؤط
كودىلماوثالاثنهننذوئاوجللىاممناتم3ارأبهمينيخبرموذوشدأوأفهأثاو

فىلوابهلتعثاتبمورةهـسلآالكلىمعطوفيوفاعلىمفداهخبرمبمهاطزلثنالئو
كشيهوطنثاهلبهنئحرشمثرطووانلمعيددبمالطاوواكانحففالوقفلكنهـخففه8ياللداباتثمد

رافروفصربافا1ومؤضالهمجنانهمحليروضفااولمومامههـاوصكدامقدمخبركن
جبرلىعطونحموفخابتدصالبرملمستثرعكليرالاهافدماوعاملكدمقوجمبعدممفههاليقدم

معفاعلىلتزمارفيضافوبرواكاليهوماعطلمبتدالعنامالفعولخبرابالتزماوجماالليممنافماأعينهو
لىلثراضؤهاجوابدآبرماوحماللفاالمحذوتاسماوهوأمدؤئدعلىوعينمكالوفيرحبرماذص
ونصلشههالايةبؤؤكشلغاكمثلادمسالذلبيشوانيهندبراواقنؤسبانناولذال
حالعنناسباآأمميونجلكراذوباذصكفعولمفدواوإحدوغيرهلغربهرنجامعظليخا
الشرطئلثمابهصهجزالموصهثرطانبناسباوأقمئاوالجمعكرالمستنرفيهاذفاعل
حباووابهفعوذحدادأرقوهضارعالمضرولشرطماكوشاعذوتلثصرطلمجاجوبلممجهم
هـالالمفطشاعوضحوقدبهونباشكئىعالقظرفممشاطبىاقالوخىدبماوابيشابههنلق

ئكالعيمبهداوىالفاخإيةفعلوفاعلمملىلعمعطبنلداشدالوفليهأمعناشاكلفاو
مبضلفقوحملةأيأعنىاقتجليااعنولمبتدابرالمعمالغينباأغنىوبهلةباغنىالقنسب

إنمحجعناأكنههلوفاعلمحولبالهمددمنائلفعولمستأنفقواهيصرالماكالموحدقوااا
علالهنأسغتهوبهلةموععوالوهلجهممثافصامامبتدأووكيرمنماعنذالياهفقملا
وبهسرهافتهأسدفىالهاهطلمنلراابفقحمغرراوأسغلتهالهاكعنماوعائدهاوالمصعولمملةاعللفوا

فعوللمنااللينقللةبافتصرولمقءالذىعلىاألولوكلىوأفتصرألمكودأهمالمنالتا
لصلةبيابطصوهوألراالذيعوداذوضثبرمنيهبينغللغاعلاالقمنبالنيعرفضعهمنهأصلقالذمحو

أمىعثمالقتااقبهونلمجتيلوطألقلفالعهلخبرغيروابابناكلناقتصراصلقايلو2إلم
ضهينفلالذىاقتعرجملىتقرراأسلةلبلوغيرالذىيفقؤمديمالتوكيدالخاقنفمنأللفهدأ

ومجتملاهـباجعللمقفيماطبىالشوذتيالابتااللماكاشوباولباجعلهفهناإتنو
يهامضاتفئحلهاومنقنعتلمحيهرقالهلعدالظرفطاشالهغررمنىبنالمايتنصكذخمنعتدنعتعلقاأشث
رقدممىىلىكلالقاوقفماإلجعلمقعوذثانمبهسرإالفىالحاومرهتعدالاصلتآجصلو

موضع



ا

اققىقولهنمصدأنسببالسشدثافىاهـوللهماولاجيرإلمستنواالطالعنموضهمبحلى
فالوتلوىعكأغؤانإنزحباعلىأقيهوشعئصوافظلمويهلمحععوبزالنصبؤمعرض

اءخاةماشاتالىضواحذتاىوفلمواعدخذفولباحذفيهؤفتابحأىثالىيلشاطا
نعنامؤوكدبافعلحنقا11فقنناليعوبالمجرورفتحلمفعولوالمحاالضافةعئلياممنافغيرو

لوطااوقفااوالجلماوفماأحائركائناضنريخالاجاليتمدجمافاوفماااتألدالخففة
اضطرادفموباحذمتعلقامحمسوىوفواسثلأحفواأخةاتلوغدخذفئلمحفاوأواكؤلمط
اللفهاراالفوليهورباضاففنهيرامجرفتح1ولاممنافغرهوحذهفعوقاصلةوياممنات

لألمفعثهنؤناأيثبهشوسسلفااذنإللتأنالشومافيواآفحلوأشابهتباملةبصضعلقايهودا
منالصالنالقعدىبقاصاثانمىلثمفثاألألجمهملفافانؤنانضليععوللبنابانصصهللشبهشوا
نالهإباقلبوجملةليومفهافامثلؤثابقلبومتعلقفايهودمحوبلفصرثنقاصخالفاا
مةيفاءالفااافاوايقفسعاحهاقلبباوصواذشضؤناوأشبهتليتؤقدمماضبهىهفعوذلم
رهاضرواللقعرالمبتدلورقعاوحذفولضراالميتداجافئاعدلفعلىامعموقاندمدمولسبيةا

ليهامفاتيتنوجمط1وصالمشلنقوصائكلذىو4أأافقيابافنروروماوآلياممنا
شفيعتفمفليممااوكاوبلمبملبنامالفعولكلزالأينصبوونجرمتنحرفلموايةظزبقمعشدرماو

أتاتدفهفةانلىنوقأمؤشكدبائلفاءلماوبأوذمتعالقوتقهنوجرحلىانعلىةمعدبضهة
خبلعتهسباسثوصاانخقبافرومجلشويهطاويامافذىودايبوغيرفاألوتفمحا

بافهـافقوثىرلوصكلمنعلفالننويخايمماواكيعوكسرلممابضممرباكنثاومتهلقكفووفىاالمبتد
علفاالمدرالىافااليشممناتمتدأوأردوملىاونىواطانقلباعلادصيمسمريئوامحل114
بنائافعولبانىقتاجملةولمحمفعولهسدراااافماةليعمناردباضافةرمجرورويقصرالضرباايا1و
هاضرواالمبقدعلىلبرالصعلىدالومؤفاليمعمحفاياءاقفىوالردالتفديركداسبرلزومتاتكا

وزهالقصرللضردهاثألوااللببانجهاويرجكلىيضصرمحذوفعلدفمفعولوغير
مهلةأمروألهاكالكوبئيهنهوإيهنهتعبقمحرليهـمفىوليهاهاافةباروبرثقأ1واياهعنات

سنمحلىهعطويئوامرمنلتأقفوعيمووطحرفو1ورشعاهدقادومفهولهرر
أضافمفىأمساتأمفزك1تقؤبوالمىمامحلفامنالاؤبمراممنفاءلطسبم1اثمدو
مفعوللضمة11وقمعطونجعكلىيمأامرمنفثم1هرويررلمحرفيكال1مفرلهالىرصفا
لمناطلمجكللىامعفيضصومنفاعلمالفيبهسرمضفاوأكممعطوفدكللىقف1ثههوا

تؤيخهصممتمافيماسثهسلدللسفعفاويةالمفعولضلىلمحلمنصوجائىوالهوأماقهوفاعل
الستنؤبهاىليماممييهااهالبمومابعدهاالقماالإيروجلةهزاعذهطوتلمواوعاثونعهرهزاو

6اوابغغمحركامعاثمانبلالمحذفسلدالبهعواوشرطالئاضبخالوصشهـنرطانا
صةظبققوامحوهرائجمهامنلةانيهاريبيمشتمفامحاايشاطكاقهـلهاقالقممعولقمادلمشذإ
طصنقووتانقأظاالمأولإثإااؤلئالقينالتضوأألحسندهيهاةا

مساكنوفطأارقفثتداةفانلىانونمرمؤكحآاآنهلئقلم1بانقللومعولمقدتوؤ
خرخلىئعولدالةأةلةوالاظاظابالمجظالدنوخلة4امجندأومضافعربههونقلمالباشعلق
حوخالنمبعمغيرأكاهورهيفممحذفبتداومجوزانبهوخمنصوبالفعللطؤةالمبتدا

بذااكأىنجمااهاالنيقواألهالبربوضانزولمهـاوقلشعلقوىلمنواثاإفم
اذيينعرابصر6كىاصلو5براصلفابصرىنقلونياهلولهمعهبلمثصفةااالواىوالداال
محخبرطأللفساقاالجملةأورقمبظسبألضرولفايامحذاوكوفطيثاااالعلىألواوالمحلاعلي

جثىابكذئنفوأضرطاهلاالفعإلبناباسدموكاحرفءنحأولمملأماالسوفط
ائيثرإالالنبهونوعهلنقلىشعبراعثوكليغدفاثبناظيرهمنارعاواشرطاكونجاالضروره

فلكفانموضسولا
مماباعليهاليبئ

أوغسرعازمنا
ضاذدانهوأبلنفا

ينطاثثاثؤاللذى
صاعاكرعلفا

أداشارهـاسممي
مموهواصلىة
ثيلىاوهلموفمولي4
لمتهعيالوصوالدونلم

المضناعلماأواط
ردالمصنفالاألؤلوقدر

مافررويسفاالصلى

الؤةعنوأجاب
قهفاالشقلتفالي
اصثاانةشئاقوله5
انهصدقولىلهارةاشه

الغرهقذالنناعىلة
األعرأبوكونهبياننه
عامهفارة15ءات
قولىاألتابمالتسابلي

انخلتىا
كاامنعسلهه

ولطفائأسأسمااأا
دأنندالمملىدفافه6ا

قافثقرإلميصوذالهسه41
ئائدواالصبللمثئ

المعريرطيطإليخسماإ
لغأالةإلطبوليعر

للابالتيحمضلأ

ات



الهأسمتمهإ
وثةفاشارا

قهامخعاالخغميككل
وفتاليمن

نتكاكوأنخطاب
ألعثانمرنحاضصرت

اتهفامعمانياأل
انالىىدوثيصها

لمقروشبال1ماآل
أىبعديقحالذأ

منرهاأليثايعمجكل
هذامخموقوالشدحاعنى

ثندتنهمسلالر

اومبساااجمنة
عضدبيارزعطف

نكألتامثلىماالقبنا
لمعوفشارزصوهـأ

بيدايهماالخألل
سداغرشدساأال

ويأاجمهاسافأيء
منيمهبففىحليوا
همكايهاوئعتئهلىأا

سانلمفانهءطالى

امنهلدلىتجيلجهاع
علجهاالببون

فىنفولأناعراب
انجلركزيرنحكالثعن
اولممنمرناف

ةالبهمفاشلعنا
سحراعاكبيحص

أغ

ئهوذاألمحثألووالخثرالمشداوبارطاوالثيرطاحوأللىوابرروللفرالفاطإضسعلىسكفوت
وماوليسجمثنهاخبرهأمافيوامثهامسشرقيهاونجفةأخلاثعالماجمتنهومتعلقزلمهمواومكذو

ورالجعنوممتنحهاوعاىمولخبرايالههموؤخدألتنعىدلىلةاثدكيققرهـواددرولمشحبربئ
بجعلمشاقيؤفاأفىثفوفامصرليسيأتيملممالالىعاسئقولةلىطروفالازمنىلبوااانال
ثعهمقدمثاخمبعلمفعولأهاوليهانيوئاباضامجرورألسماويهثامفيافئدأؤإتأنلثممتاو
لورائدلعاانبثمايليصبرحغررجملةوصشتزمالهفعهاالعللغائعماالفعرلؤالمعونحعلأو

واسميهنلملمجئروملرطافعلبهنحزسصفه1وشركهـاقوإعلنإضيزإئسمتتراالمبئثدا
بانبناءبيغعولىلورجماكاصناتعتجملةوبوصلملقءكنلساثلدتاومستترنهـها
بهنلمزااوقهاععلمماالوثاءتأبعتقديراللصرورةمحفويممرطاوإبوجخسبرفي

بقلمتعلقخوذرفؤهتفاعلآذاماضيوصلفىافاثوقلممجكندسامو
لعمابرثاسقعاضاوجمانحمعلعطضطلىباورلدلمحرموصولإوعاعلليهمعنالضيمر
لحهامضاتذيهطبتدأووغيرواللندضافاهعتجمعسورفىالمذملاباهلىروثيوشوالتقدى
فاةفا1لةيموقىاعلىفامنالىأوىبامتعاقسلعبأوهدوممعالخحجاحمحنياكطرمبذالشاوا
دسقواأصامعتنىيهاادحلالرايونميثالديهمادفألخزثهغهشامطاوعنقنتسبيراتجمالألا

لقتصرالمنرورةالبهأأمرلمملأؤفسابهممررأوءبهلمجاللعرانضبآلىومضاهيهاتصيمحوكير
مدكلئعنأوأنإحللضعلىثعلى1وبغهتعاكألنماعلىنبهوثدكهلسكتاومتا
ينالفئانمتعدىاعطىأهرمنئلوأعطبئفولكذحارةكات11ألعماومعناشاليهض2وبالمعل
ثذوفااقولالذالشاقعقولةداوفااومععولهفىتنمتبهـآللهـمألطواالولععولهالمبمبفتجمنو
ماماضهوافهلىىودعمالنهـحيللدحؤيييكطللثوفلككقهـدتقدأامحنوفوهفهالنخثبئيقولىوا

ممنافطاءثليأمومامجتماومتعلقسرىوليسآحبرحتهاوالهامستنرمهايعوداذالحافى
أسمنثلوانراعبحمنصالكحؤوماوكلىكعوفمعأخأوعماوصلةعوفمحكحوييا

صثذوفئدلعاأتعاصسههيئاخبةرعوأاآلحمولراعموصولقمفعوليأمااواليافيمماحذزرعلىبمجماراىإ
فارحيقولأنالوداالمالحظقوكاثعاةلمرااالطبئئشحاارعكلضالىاللةإقدلرفرأحوااإهريرياعللم

الالهرانكمتعاكأا4يهودىقرانالستغهامفيمبتدأوأإوماونئغعلانترإفقمالمعنجهـاحأمارعوأ
انواالسثفهاملمستعطةامالماتتهديرهلنعتاموصنعلكونيقانيكملواأعنىقدوهتفلى

نائالفهاوأالثرطااجوبناعالفعولباسيذتولثمطائلكلنيبابئاحالفتوآجعرفمشرط
خعهفهتيلمحلهئانيمؤأالتعرىاأولىامرمئخليوأولهالمبمالاىكوجماشرطأحفعلظ

سودممنالعاصطدثهوفدكونآواضربهجوااحذفشرطتقفاوؤانسايثامفعولهالماااالولو
آلهالحاقاألىلعودايهودىاتالاوثاقوإمنالمفهاأليألعلىودؤيهاستههاواماضئل
كاوإباسمصلقضاصابلقليرفيضاموصواكثهمأماكقماولمنىءسوىكموخبراخماو

هقدملمطلقبالمدمععمثا1والقكقوالثموذتقداممففمضصرلمبتدازركعوالوبانحنغمناطما
سهتترمافيوفاسثلىولتفثاقاليمواقمنافماوااجمألمصدرالةماكلافتجرباألضسثلكاملهـو

يمرأوعسراقتضوصثابهثئمهاثأأفىمديرهىادمااقتمنافقرلهاطبىافاواإلقتضاكطدالقضا
مفولمضلواأوكرولدقتمناكزجعابةانوصماؤدعلهممعاء3أهـنحوذلكأومطللص

صرلىمأعاوالجقثطضعبقطاهرولىلجزاكيوكضنعتكلفراليكؤكانكفيمقثثافيو
ياانوعلمطلمقمععمبرلمطعخهاوأولةبيمعورلصالنطباحردبلصرفعومونثووأةا
المنافأوامجظممياوبأنسغابعفدجدفىيويبتاوهذانانعثلنرماوحملةلمهاممهاتاللمدبناءو
رمصرلغحرالضرورةضاجماولسااتبدإكعراواثيمقعلئثرلمممكشوكابهونجالطهاهليإ

بيمابفئامالدثناخبضوصلهاوشذجملةنعتبناوبناكالغعولباادبمبصاآليوابافلشتهريلط
متهاجميا



ء

ليعازدياطاثافالمسيرئمتتؤصفاءلجاالمغولؤالبنىمافيلفىسضنا1مقممناوباصقلمق
ناالدامالبناالطوعرخووفيداقظوتالمصذعلىوالمداملعاطفاحذفليوووول
فظوشعدالثنهينعولنىمآففصللطوتقليلإصتارواهـتماءالسوصل

موصولوهواءماقاأمنعولماواصهاتمظرمرولاوؤلاالولةوهوءزباعطىلعىاتاناه
ؤشانثرنقديرواندسافضاقاطاكرلبكلطمنلىكودىالثراماوةصيوضعلفوقفو

الحالموضحمععدررانلثماطبىاوقالنخهىافشاضبرألمسقرفىامنحالهنتظماواعطىعلىمعطوف
حدأعطىءلىالمفهوالمناالعطاءعاثدعلىكيرداثماوقولهالنثرانثرأصثافىذاحالمموفألفظمن
لعودمشظملموالكونهمالةىقاحملوافظعطاافمثاأىلصهعتظماطصمااوايرمحنهزصدانولهة

جمابئانيذقولفظمافىيةلجاراارهمإاىمممعقلهىاذاليوقفاوالعدوملاوالعلىافظلىإ األمالةصالهحاصلالمعئىنلىحضماتال

ياربطرفبألمبسدلومعاةالأمنهولانعتالميدلولباءمفعولمقدفالا
ايهودىاقالمنهمحذوهوأعوتبقدامؤبهرصارسكحوا1وعدمبركذاأمرودلاهلو

ووقفياامنصالخلفالوعلىعائدنعنهضكليردامباوافاعللياوالموصولقوقعباوامتعاق
وهوباحنبىإكأبهقىبهنو4ةؤصللبعالقنهوالشاطثاوقالالهاريمةدافةباليكوخعالي
ىنتماتاباوأكالفتعالقصايهواقالأدوناهـربصثولوشالمأشأسهـلهناهرصاشاصء
شاسولماموضرمقدلماوهزلدعليمعطوفوذشلىوكلطصأووامفماممنامزلدو

ياماولموأماولاممناتثنتا1وأرةداعلقعرالضروإباهاماوصلىوصيلة
لةسكدمالومدممقدملععثورةقصرالضرإباااومحذوتومتعالقهمضاففىحمؤحمرع

وذشذدينأشلدونلياحشلفامنهدافىصوعالذلفامئالؤآلدياهنلمبدلةالفااليمللهقينقدبرما
مبئدأالدلأؤدملخهرموممذاتيبهـاءالتأسالذىثابثاالمالةهناالاعدمالذىبخكذالشلو
لثرطلةيؤلوشرطحرفانوليهأمجرورباضاففكلينالفعلولمامفماسعومؤض

رلممتدنصكأضىبجؤلوافاءهتعالئلربهفلتالىارعاوإممةاشرطالىكونرهاضروتبهعجف
تىفيهنلدانداهرمنلالمهمللدبهصراناوديخافضافوهوأهرمنلياافمفخفومحذف

بالبناءاغتغرمبتدأوصللةواليهاامفالياامؤضوإعجتدتالىوخبرمقدمإكأكذخعلى
بكرفلتقديروامقدرعلىاوفهعطهاأوءعولغصلباصعاقالمدكوقالمجرفضبرصفعولي

هاخوأوحرتتلىاجمنصفعلىمععلوفثاطبىاوقالاؤمرهاالضرورةهاأومعسدهو
بععدمجغهامفعومحذوفطرقلقوايمف1جميبهاواهاءمعأوحرفقالبرهـهواثنه
جيبهاأدرحملةوأهـثصلقاجبأىأدرجيوصنىلشاطبىلدبرقاالادارأسمنئلأدروبأدر
رقددمخكذاكبهاجأدركقوالثوذللطتعديروالمبتدانحوفخبراواخاولمحذالقولالذلكمقوب
منطايهاااهاثدماوصلةأفعوواوالغاعليفعلامنإيهسروجملةمبتدامؤىاءوصولماو
هاأاتممكصرومفعوييلىتالىالمهمضرفيعويالفاعلوعائدهايلىمعطوهكيلىأووبل
معئترماضيوفاعكفاللولىوشقعىحمىقدوعلىكسرأوممونأمعطوفكالضصأووأ
مضافاومبتداؤصلالمترنتتلىكعصرلقومفعولولىكسراومموزيععدالى4فه
لتفديرواصلخبىلهناملفعولبايعدحملةبومقعاكأبحرفصلكالثوفالمصدرالىافةاظتيعمنا

لىأوأابعلىدارخشرطفموضعلليمدثخهنأليعوامعناتمبتدأاكفدرثمعلابىكارالاوفصل
اشرطابديغعولعالبناهبايصدالمبهلةعبرخورخموضعفىشرطاوحلةرطلثاخلانهعلىلهومهح
اشوحمرتمنصدبكاطدبلىدولعومؤويلىاططوعاثدهخبردرضالوجدابهألثصرسلةو

يطهـرموليهغنومجلىمبمهـاأعظوستترفيعمضارعكصوفابهفوليفداامفشألاأ
بيبهفبادتضيرلمظفراظاهوإنهوااهـراظعالقثثرىإقاالمنكسراأليستعألءوخييىحرف

فاتافامسلا

ووههـامستةاعرإباله
اوصلولفظاالرفح
اعلىااأىفكؤ

صفقزثابلماممط
اباالهفانموللمعم

جمالنصبمسضكا
فانهافأفماعى

اعابممستترلهمسأ
بكسمبابهاماال
ممناعلمعهضلىولما

آونصنجهرفعههقت
صالصمهاأوحعمنه

عمابهافعموايألأن
زباأوءفهلفىلفاة

لمدامنالطاوتخوز
بالفنهأفضألتال
لهفان4لهافافها

ؤهوميمئثقرأاعرابا
يخلىفاشفاهـبالممنااط

نهأكسبلمامفناف
أومحالفظاورتممص
انليعصردتبغاو

هوكوضرخاللعبؤب
الفظلهالططدعق

الهئسيرقفيضول

برمنلفعلبالىصلمها
افىفاعلتفرث

اكلهنايمطرنال

يعبرجمنهأنالبأفا



أوالخاصصمهيا
تارودافهثركألمث
أماكلطلمعميرفاأوا
مليفالحذثارم4

بأيسدفلآلزراف
مفيلىفنضدك

نهالشغبرههبتدأصذ
قوقايمنبعف
قاضكزدثشانهـ

امرإلثهفعطئفملط

فانكانالمتايةمن
صفبناكلىهو

هدمنلمثتقشالئ

شبهاوماهامسئئاأس
نجعجرائوالبعضنح

مجرونعورلكعن

3افالكولياها
يأماعشاصوانهورز

ألىفولهموفلىممن
ثهاكضأىخاصألحا

وانمرماألمنكألهم
يجقنبانهـأوثنجنى

تهولطنىأتثعمربا
اللهبستصنجريئ
تعبماماابدناسالي
لسمئألنهمايالحخا

ألىنبدأنلمحاالذهانا
لهألممونهالذى
دصادوءوضامسأل

النعنلكجمنؤ

9آلك

اراوإعارمدلآممماوديهضبلقمكئادصرأهعالوهكلرياشوإصشكتمووأ
وكاناماوبئركيبوالهعرطالإفىصمانوششرطإحمانبهفاعلالضرورةاللقصث
كاشوهومحموضعخايخودىاقالتعداولمترئهافاسلبهفئدهاماتهاوعابهفوصلةفكلم

كلطتنوكذهاكابضروقلأخيرللمتقولةالماافالالةأىمدهلتقداالمانافةءاعن2مقطو
فصلوبفعلعاقمأمحزكقولقمعأووالوليداعلىفاولعدحمبرفآمعالبيقوفقرع

أقالكذاصاايأدفافىننألدالةمنةءكطاضوذنحاكلموقمئرلهلهمافمطمعطوفمكل
سنيكلىسلوهنلىبقدممتمانرماشماستغثكطوبئذا1ورأيمالكقاتعديرهعلقنبهذومحمتالمكي

يهدرظزيتأماواالخايعوداذمتثؤيخمافاءلاليعوبؤالءبئىمماصقنجل1تدوثيرا
هكلطفوولماخلداالعودصمتنرفهعوفاللممحزومرعممئالفيألكمروبزكوقىسوتوالم

ارةهكا11كالمطرأعوليهممنآفالسكمه1بأيممكومتعلقثى1ينكعصروعلىيصطوفوإيكن
إمرورمععولمعدمحالملفىنةمبالميملمالراعكسراوشوامحذاخيربتدرحشموضعأبئفولمح

رجموشمنقولثماركوقدلشاطبىاقالاالمنرةككرموالطعامأراأنرمنلىامالمهـمالةاوممونصرألميم94كل
مشدأوأمطستعلكفاوأنسبأطهرلموهذاماعالمطأطلقولاحطامماللقاكانهاأفي

لشاطيىقاالمسثهلثلىلتفوجمنالضرورقيعطووالقموأباورامفعولهلامنافةآلمصمدامنلاممناف
باشاكاقالهذااللدهنمنؤنفالهألفمواللألمداافةماناملوفىمماهذامنماماصلى

كضعسئعلىخأيكفألوحماطأككلبغيرضولاليظنوفنىالناسثيرمنماشرلت
وغارماذوقلقوبكليمارةكأفاكغارماوجماوزقيمعناتقمرالضالراوبهمتلفلمصرأو

ارمااجفمىالوهعنىلشاطبىاقالمسترفوفاع3ارمففلأجفوكوناالوبأحفومفعولمقدم
تاهيةلألزومأمالممنارعلأناهيتووالاهـلتيسيروالىفقلةطامبليماابمطاأطالهال
ئلجهيوتقإللووففدأسوتدألكفءالسمبئتعلئألموحملةلددقفيئبدو

يهلةشترالاكملإبئكلفاهائدقماوبماصيهقصلةوالسروكمووفاعلىماعولثأوممنارع
كلوفاكلماوا1ومقتممحرثزدعلوالناهمنااالمبتدظسحنهالدالكهوأمرأافديرج

لفولارةكاه11لداصهواعمشلدأماألوأشماهمتعلقانلألوواعدشماسبوالضكلعيرللهربضو
فعللغوناهيةوألعاداعلىمعالوفيالمالورارادقالقظعلىوفمخنرهوعسادأمقوللذالسيالمحذ

بمز2بميخلوجغنفىحرفببريوالمالمفعوليةمصرنيلفولهمامابألوومارعمط
عاأدونولمستترفههاضلعلفاماوعائدةتمعكناصشللموجملةمفعولهثناووفاعالمسئتتؤيه

اءالسائحمليلىكواساآللوقاالثلىلةكصويماماأدايركوالمهممنافحماعلميشواأولبهل
ناوالوكراعلىممطوزريرإوغلةاقمحنافلغاألمزئهضميرأهاوالناظمراىكلىجمكلوههمم

باملتافنيآلوليامغدممفهوليآإغاإمفساورأييهسهلعظماواعبروبافوشمئهيرالمت
رمناامزةابقطحأصورانعتطرويراكمبامثافةررومراولمامصاوأكير

مللمحذونيوأليمعزصوالالويطسرمتعامركرمرةينعذلقولحأرةالريمكلألمالوا
األمرجوأسفىبممجزنألالمتعدلهممنار4عفىإلفعلأبناءالفأتيويلمالمنأيهمرالمي
ألمممااللصرأىثتقديرمللماثافامفعولهيفةعشكل11وفاعلامقالمأقيم4لمستنرنهاألومفععله
أهاوومفعوللتتايهممتدامؤنجووؤالذىوكذايخبرمقدملمشاقىهااكلاكئأالخض

الذىطةهاتلمصمابعدحملةوبئالههاةوقونليفوفسايممنالتأاوتليهاعلاضرورةفصبا
هظعلقىدمحمثعاففولبهصسوبصلثرامهمصمنظرفياذالونتلصهرااليداأماوأ
كآلئداسمعلماكوورصاالقامافىئنطنمموأزائةمافوماقدآلرطاثىمعمنمبهلعئء

فاطبهردانتمطادأتمجتمللهماحافمقاالثماطتيوترددايهاثالتأهامافسلعلى
ضلقصثضايشموالثهاممنافهضاوعفأاوخبوأمنهي

بأللمثهـ
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ثصلتهاهوجمولحبفاوجلىآمخامالإعاالمجتاللىاحبلؤطهنىشحألكممثعلدفهر
نالةآولزلداعليفيمعقصلة11ثهوسرفاوخماو4باممدرنرادشعاقىىالزابقتبدالو
الصادوكونفأصألولثراأوللهـلزمورفمئانأأمعدأتدثكاوالحرفنقسبخبرالىائج
همثداألذىفسايشيرالمحواوالثفرطاةوحمشرطجاإصبحرقيلىوألرمفتقدعمحلىرممتداخ

ففموباصثلاوفوتمدامحذوثخبرلمبتدإاللرخممثلواشدخبرائدلزا11الذقطويملةيلزمأجلى
مفىافهلابقهضفثأرضصنافكانجغصرللضوتاقالطدكودلمحيوثدلزدلضصيرلدسحترفثااعتحال
معناهثأطىلاوقعالامحفىىاصتلىومعنىقااللمثوبرىليهمصافثاالغحولإخاباقنىااعوندما
رانمكوررىفئمهوألفاكواادغأدللبقاأمشلقمناهـشبهدأساقئلهضذيضمثيعالمحاىاقت
المحىوفماثمعننوهومامضكلنهرفينفظررنفملفهلوالمرادلمثسطىالمهظلاهمنمازرينللحءلى
ولياألوبلىاالمةمرمنأرلالموحدبارأبهلقابليؤااومؤإينفاعاالوادلنئوالذقا

أىخراعابهكرنكنعتتاالععتداوصوغورلموزاكلضاكثعدقكوزئوبلمفعرلحاأصلىجع
مرافعلعفوضادالمبخبراولطنفمناباكفى1لةوباكعضعلقبلغظهئدوناوحر
حدعلىبوتأيفمرهوفسعكذبفعلفاعللأوشرامعونثنمفيأظأذاوكقماولىمفالرم11و

اساكراءوزدكرهخبرالتدامكذوفكراءمافرروكلأبمهصرالقافتىفثقشوااءسابهالداذافوله
وأحدهجمعوهوائمىبىكقاألليهممناشافراءوأمعطوفحلىوقاثإيهاهمنافجعفرو
يلثاعالراركأوالثصرفعلللوصفثرلةءواكأأىءمربماكجرخرهوفاحتغتاصمف
الحعلاقالفعوالاوضعثنالهواصرطابعاليابلفاويهااماوواصليرهاوعفعفو
قديرماصلصلااالولربمعلاليدنبعموميوذنحسثلاسممالربابيأهتهالقوزنافىو
نعلثاعلدزنجفابئارافالرصلتلؤىجعيافاصدفمثضهحرقط8ئلزفكاجتعصانيئلبا

ليهاسروفبافسانةورمجمينهينلبهسرمويهااوتحروباحم7قمتعابئأمجلامرو
الظلصقموالتقديردالعبتأعلىمكفجمروربالشالميىاقاظلفوأممحمسكوفثكلىأوث
يمعبتسداوأنبهونجاناالليولمفلىباخانقعضعلقاهبهمأليلمفيهدافهلى15كم
ولهذادخلتضلكاتعماكمنىكلملواكلمفيثآبتواناللدكديرفصحذعيظيرفيتعلتىمفي

ثرأكمداولمفأئجلمحشاقالهبعفىلىاوبمععكعمن4ىأعكأ4جمدازعاماهصونلمعليها
مممتنرعمافيوفالءالهااطإفيةصالبوكنردأهتعاأأصالهينمنوعببصادمعه
يرلعخبرألضوإزاكدوبهاألبئاسؤغالذىوأللورانمثوجملقصاحبومتدلغألفالىلعإله

كثرألميونييقالعوأممفررايئأثناتدمنللمثنللعاماااكوبئوبم1اغةإههنمتعآكأجمأئدو
أنيهونوعتهلليااسثلىمعالؤماانضصهلولمواسفاتمخبؤمهثداوالءوانصلظنويئا

يقماأوفيمفأحمالموشرماحمىفآانأليهودسوكالةوالياكزاى4األولمجكلديهيةلرآلخبرهأحغممامشد
الهاوضرورةذوفالثرطوحوابئلضدابحزهحذفةكلألململمجزومإضرطالىهـ
تقديرجممنافكلىوتذدرمنتالمأرزيهويئفئيسايقعافيلفاالالمنأسلىدكمئميصحاكدا

صلقاصاىوعاكمناهملعنضعكاكهيحاولمجاكالتضضيراثكرجمكخالسسنا
اقيهامنماكافوباأذووواأفعاتالولمحمئعلقالهمزقاشكوبئيهطالحاميزأيؤفىأتضكليرد
عملفنوهريزيؤكلىمعكوجموعاأوالمعانىبكروثلمجروراتالقضا2راصعنكتشبيامعثا

القمثداخزلةداللصعلاومثالعوناالسبملمغيثااااللوقالحيثلمثماطىعشدااألسمسكلىيضعلا
بممعهوقلبماايشبهالجوارعوهولمافىمنيؤيهـؤلالسمىعنمافالذىاخاليخئمررالجثسينئيكون

مئ6ثواروعفداصوبئءقيكوعوجمقصؤخهائللكىوعوعمقولههدسهنوعوعللغعلكائزىكئكا
كوعرودمووبثوعطافىلمعمؤاصويؤنتابهرزقياكازلواوهاكوااواسثنىفالحيضمهلسكلىالسحاغص

إخبهىمقدمأوهثذإألكيرثوسكةثضيرالمعلىإكودكطوافتصراشألوااالولريرمعلاااذاعمزفي

وإهز
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عولفاءاألجميعيووفاآلئسللهالفبأسماهزوعلىهعطوفوميمرامؤتمهزو
هابرتأصتولشاكديفاباتكققايموبهلابتدأرمهعاتأميالهـاالوالمزوميمئلألةمبقاوحل
المكودممنعشقمزقالأخروومبتدامؤأهزوخسرمقدمكذاكؤيألثةنعتاوضبرهعلؤأ
هؤحربافمافةطز3نظمكذاكاهذامايوجدمناحأظنوثاونصتىفىصدتهواتمثاطوقال
ىيىكالمقالرواهـلمحولداراآلكرةتعطولهفقصاإذفالمهـىفةاظنوهوهـقالأضثماني
ألكثرمئاصينصمنوبردممفعولعقأكثروااماف1لهمزوسنىدنعتنث

صوظاهرإجموداقالهيمنانعتاوضعفلصظاواراةضرهااد1ردفاوصلةءثدفظاو
ينصكثرمنالفظياردتلصدالتقديروااللاصفةأعوضعتشاطبىاوقالالمشيثئاتاأ

انكثملواذوفاعنىدأاقمتظاقانهاالصودىااللمحارآلمحامهشدأوونواقاازتهـ
لهمزافيوألابهاراخالمزنادرلىوهصرلصدمئعرأقحدعلىدهةنظرفياعلفااالهنونبم

صسلاأنعلىعلعهاالولىلدأللةاثاقانحمئذاطلدعوىخرفألصاجههؤأالىكللهكذزقدماآمهدا
لةصط1ويامضأفكفمنفروعالقبهفىكوتوطبىالآلضخألفاافيمآلضالهانرشوا
فيواألؤلىصالطواالالعماوإنىنداترعابمديرضوفيكفىاودثانيووداياقاد
شرااللهقألكفاكسفعوغضنفرومعنىكفىءالةاودطلتافىتعدلرحواليفعولافيمبنهاطة

قالفاءوأاطبىالثالهقاالسدإمننفراوالآلوصرفخالصمااخهلةكالثأىطائكنلطصرفى
ثنأمأاولعاوتزأداديرهفئمفلبفعلأوفاياداةسطلتساأصوااوانلبرمحذوفدثودىا

قدرالخراالالؤيااطىءليالثصروافتااشئدرنهافاعألافعلتدأوباتاممفدرشابرإذبانلىعاق
ونحووالمفمارعهاهـالنأنسثىضربرهافمضحذوزادءلى4ةصامنلىاقبكذاوهوأنس

مبتداوألهاالستفعالامحلىععطوفثهلمطاووايهمفهاشافالااللوممدأقأنلثوفانعهط
عوالاوماأمحمطوفاعايهـاالءامنطلاطرمحمرضعممطدىايماقالوفةوالتاقدركاعرقىأوةاءل

ذوفلعولرةطلىكافمه1كلهنوقهوأىماؤفىنلىاقاطالىعلىباكسومتانبهونتحوثألملايغلى
كثللسلهاوايةاندبرينلبنهاوكالهافرقالجاراولعفدداافأفتذالأفهـاسمابووماحرالألموا
قاللألموأهعليمعطوفأواترهلمحذوفمغوالاقواللموقعنمويروعادسكةابيانطهبمص
مبدأم3أادشقجمانلىبامتعيئشارة9ا1واالمحادمما4دلهاعجمااكلىوعطاصودىا
يكوشعرفوعائغأنصمللشاطبىلمحاالاشحهره1وثنمقأالتاءقفولىمرفيلملقدرتهافااذلفباو
الؤلالاالحيظلى15هـوأظررةلثرمىآالألوراطصودشانجمإرةاأللثامرةهـلمثامالالقالىوكانهالو

امرئلنحوانهأداشااالصاهاثافيذأقىأخالوءداالتهغثبالممتعلممرةثعاالفىجموشتولال
تحينلمانلقيدوألصفمحموضعثبثويادةبزقمتيىلألأشعولباءخمحيهودقاالوأزيادة

هذأفاعللىجميهنوادصاذفشاممبينداالصلإالقاءللنامصاحتينيصبهوزفبطوشرط
ىرعفلتواعللفاهذانائباوخةءلىبهنولمضادعبيفمبنىارحعلىأئهءت8ثااموبضيينث
اذاألبلهعظالدمنوهـثولهطوجمدتايابينقولفاراامحمحذوفالتااليمالةالمثظاا
لنونافثلحذثحنظللوألةكاحنظفهـنظلاطأفيكئرضدمنا
هزونعشفصلكطيمحالثطيادهأتزأويعلهذادوهذوفءداعبرلمتفاصلءبفصلب

نضأقايمبفدامخىضووهزوخبرمعلىاوصلهاآفةباضطرورءرمسلاوامضاق
الجتلثمعمولاذاوإتفالساااايهودىااألإقالبصدنعشونعشامزثهؤوصلة

وشموضحلوااشدبالقاعلاعنتيطبةاعدرخموفعئبهدلوالغبنهامافىتجدىاو
زفهبطمجوايهودمحوظاالتلىبعدالقولاضثارالحلىوتخبزلمبتدامحذأكاستهبهئرايهاواأذاباضا

يهونفعاةويضاعاعنفائاععولاواوضثيرادنفؤيملطمعنيابيفاالودلتاابضمواسقثا
11ئاانمإفاوهؤضفىباتعرباجمحاعقباآلافاللثارحايرحمفمالاوبهدءلصاةصيراوصاواأمركل
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نالمصوئالهالذى

خلمبعفمرةوعها
وقعلالتوكيدةمازأئلى
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ةرموصفئوقيل

وفلدقعنهارحمةو
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اس

االلمجرببهالؤ
والتععىكيدقوتآلة

ومهضدأشالىأءلى
االمامؤووكاهـملىإ

قدسكالتالرازصوأنت

منبرمحاألمامأن
صصتوإواذلك

ملتاألردص11

باطلىآلا4أشالىازيا
سادصأالهرس

اذاهاميةاللىاخعااإ
وجمحذفحغمنمض

لسبنفسوقامااةا
لمحبريوااالستغيا

تسامدننحوأ

حلىويفعلبعدئضأححتوى1وبهلةفعلتتعاضخبرمولفهأوشمجتدصالمه1و
هـفمحذصعلدةأومنصوبتذخبرلمبتدأصووبأكثرةأرنةمنوكطوبامحعالقأكفر

ىبثقاالأواألهروالمسدرالذفظرادةاكليمضانحاتواشثضاعنىيمأباببلى1و
أتخمهشاهملشااوظلىاهـرضهردالمصداألصعتهكذاهلتقديروهواةوال3مهكللىلبامحروراش
صنهوامالفدلرساهوبوالنممغهفمؤنىعاتوفدرأثضاعطعاعددلواالمرمحممجمالزقو
صخبرمكداوكلىلنيداثلمجرورقبابااالوام3ال1ذغومنكاليهالهرومامحطاالمنورطاوضح

حمصألمدفهـنغذاوامفيمامحذوفخبرلمحتداكاخشولياهمنافمافثفى1هؤخروالىمتحمر1و

بىاابنالستوحثمتعلئاسعمولتوكيداندفحففالفنمنقذالدلاوألشمياخشمعط
ضعرلفاعلاونائبمبكأبافعولأضىلةحمغولعطفاحرفباسفاطاسمعلىفاتمعطأثالثةإ

تيلتاطألعاواخماقعلعليمعطوفاتثةيلمال1أنيثطويوأسةواهزإوصليعودالىمستتؤيه
محنوبصمذوفخمعوذوشأنيضنعتخضعلةأوالممعولماالدرعاطألقاشمنلماعلى
لزمااذهوحملالألزمايةحعلىلهوأقخفضاصفهوعموضعستاشاعسلىفصطامشحاطبىلمال

لىتومبدلىخهركذاو4ثضاقمايألمهشدأوهزواحروالنبعلهيدالاتبا
يرصسنثافىامععولهداالوهؤاادبىيهمتتراإلونمامعولهةأفاعلاؤالفهوزالارعء
فمعطصعولناءديةباالأهييرووعطفصفاووييبدتعاامأهالشافىأاشوء

أاألدقالنهألعركاهخآمحمعنئاايههنهلمفمارعالىقييرءاءليأوأدخصوصحممودااقالسدلعلى
حمىمدعتبثوهوأسئواثنهنبنموابواعثاللمنحالهزأومسلوحكطةافحديرا15أهالى

المغواااللافألايههـلحمرفامدأويهزالمتنهـامألعاوأكوهزألكذأويبدلمنهط
ممهـالقدرا

لىظعتالمثناةياءباموطصاوعلوفانجالهمزنلهداتإلواممناتالاأللداوثتاستأل
ثعلىفاأسمالنهالمشةامنلدلموطيالياواممنثأتهدهومعنىدأتاهقامنصاذالىكثدى
لصعياهدأتعديايقاليستعملالنهأتلمدوالأنبهوشموطيصاهصهمجشملوطيأوجعلتهاذالوطأته

يرفيتحذفسامضماشثاعلىمولمحاخثرأحرفطأهدلةوحمىاأظهراواالولطليناعامهذاضؤثا
كأطضمزوأوواردلعولالهمذةاأهرولئىذفالددأشموطيافيذأاأللدأوفأ

الصكذوشوطؤنةاالشملىضصواش2وأوممثوعلىوتمعطورةبالفصرللضرويأالتدل
الفالنعتإثاءديمولاوأسهمثاتدإبزلوايضافف1شوأووياوالتهومنعئاظزينأ

يهثماالجالىكؤمحوظاعرازائدهتذاحاصلائرأتاجمسهنوياولووامنالمحمشةوألتقدلرفالدل
اكاتعهوكاشلملجمصزيننتااللدداقكاصاوواامئلطباعداطمنصوأقيهونايختمل7لهؤ
هـاعيوهوصففااستمفيهحاملوالوفيةاعلىازضاقيهوبناتملوكهماصالهالنهشوجمن3يقوكان
تفدسممنافملىالقتفهممعلئعلفاوأأوحالكاتقدمصفةانهضعلىمن6لدلفالساكىاو

حابفاعنوذزغأعتاماولةعولمدييبنطإباأعلوصلةسايهوصولوأياهضافوآما
هـرمحلىليطءهزةواالواوالدالرقالىايثهطاسمذوولةالمومائدالىطل41المطستتؤتيكلفاعل
الدكألفعلافاعليعنفختهااقتفىالااليدذاوالتقديرخبيهلمغاعمالفعوفىتباق1وجملةستدااال

مدذمبظاولحةالمدوراتالمجرععاأوؤالمبتداضرورةعلىلفحلىراأنمعمولفقدمعشهأءنت
لحطثااقبرلقملكآلوالمزاداالصوالقبيلمنفيهونيرىيرلفامتصأوطثاواوةبءببال

مأتمغعوبىادوبزمتعالتىحدااولةنالمدالحثاقبيلنجمنلدبثزلضثيراصاألمن
طدبطوإلراضبرالمدلمحفعولاإباليرىجملةلبصرانكانتأوحالعيةنتالناكاعايهنرصعغدم

المضافيخازازدةفمايماالاقلالئدإمعنطفكاوربمتالقلواشقزيهءليرىننآئب
بمفبادثاكطاواادلمدزاالقألزرصالصاصلهؤلنىإحميشوالمديرىمديردضهليوالمضافب

دتلم



آ

لفالثابثفااآللةوما
ةأمهفهسآسولوكا

وذلدفهـاألحذفت
ضمبهمافنلصشا
سذتالتوأجي
أميهسهغيةامأاا
فمقانلاعليهاعلدذاا
زفصكىاألدكثرىأ
علىكاالاتنبيسىااة
ثدأصلهائكابقطأ

اءماتلىفيبالناوصكو
ساذةقاةافالا

تحنرتجألعسن
وعلثادلىاشترا

مغأشننحثلهآظهمااال



احيها1حممعد
سقفهاصهاعأاقالذا

قوآءاعلىأيمشكل
رحمةصشهـممق1نهأل
ذافةباصناالجموناد
االستفهاافيإ

دلعةااالتايمنات
عندومامإلخلفا
اوماجايقأي
اضىكؤشعةثو

لمفلكمناللبااللد

بدلاالنروأليبو

الصتمهاماالممهن
يققرنانمنالتد
إلسستفهامابيمظ



ألل

االفعول3اللمنالا4آيةوحمامعدرلةبروحرفكاف1كايهمصرومتعاقخويهسرلفاعلا
1حيحقافومحمتعلقىضدويقاللفاسسوشايياءنائبرالهحاكومهبمأقمصلهاو
وذالديروأاتفليهاحيباضافةافتةبايفبرورا61ثطواشالههـئااهاأوتجهامناف
فىبنأىمابعرؤاألكأذأيصادااليامواهطشهوألثداالهاوهومنأهمخاهيمكقوالم

ضردولخهاافإمضفآبردوضعلمقاشلردوثانواتمععولواوبئلشاطانعأالرىالرفإ
انجمذنىأحوزاولوااضرورقمعهولهقصرباالياوإلنهبنمدىاىءيراردأمرمنلنامقالى
اءبىباالفىواقبأعنلفييثرطاسمتىوبةهؤوعيمامصاايععولاتبلمألمافياردفى

يالوالاليأكمفعهلهااالهائدترفيلميارنجيموالئنوجدالمتعدىىوهوشرطافعلفعول
فالوهلالمعلىوفمعطايهودىقااللثامنئكطحمرفأووإليهامفعافعلولفاقاهفعو

ايوهوالفصرللضرورقممنافالتاوأهـماألاموضحألشمعناهصلدالممهنىليمعطوفلشاطىا
لنطءباصعايهدممالةلددروذشرطابعوابيشوأثالؤمندبرهؤقيوفذلىاتيأ
وهكعاسانمتعالقرىنوليامحناتفيهنعلفاسم1بانويلمبتدامحنوفااللمدخفوثناةا

أومنقالكافقأآلصةامرهناتولاهثماطبىاوإلببانمتعاقايهوسالالدالوضمالميبفخ
قالكفااومالىامذصلهإخأععثالطوغبمورىدضرتض4صالرثذمصفتهافاتاةدل

رهبمسمتعيقاذاولمهيشراردعليلبكذومتعلقظاهرانهواالابميرهالقودمحاجما
عا4مماضوةافعلصرهرموثانىالمفعوالموهنعقلموحدابااوضماآللملانسفخثعبعانو
وآلرىمنفهومتحالىافظعابدقكلىاكودىاقالاألولفعولهلمتكلةااالءقاتقزيهدعهدالمحالنم
ماقسالرسضلفظاذاصيرالجافىواوأاضأشايااتقدوكذاترداوأاالرىنجاءمنالمحأغائدةاىشالا

بضميغهلىخبرهاوعيناياكواودالىيتؤيخهاهامواءثرطافعلبهنوحرنايثرطوأن
علىصالدمناوعسليناوةااموضعهرإنهظاواكئمتعالقاكودىاالمهنالفاكوممونا

ولايةناءبايافىوبجالفىمتعاقوإعنهحماقلثافىارلالمأموضحآالوجهينصتدأوفذاك
والمعشدااذخبؤذومعمواليالفىوحلةتترفلمىاوليألامفهولهياعلاالثنؤالئبلمتدىدفىأممنارع
بالفافىافترنثولذلذلشرطابحوابوخبره

ئلىطعنصااحماواينءكشاتأاكونوفااإقيلىأوولليمتعاقالمفيفمل
خبرالبتداقوىأكتويامضاف6باوواوأمنحالدلألمحولفاءاو1وماصقلفاقىإو

كاءيقالغاتلىترخموضعايثهارةس11ذومافىوثلاوحافىسلفامنالالطاومحالوف
لككحقونيمماوذاهاكوعاللىفالمنلاللدياولمحاأبيتؤخدبرالةأوثلذبحانعطلدلاو
محلفاالموماضىفعلطصاؤصدةآلامألممناليلاوضعفحابماباكابانماالدلااذهـا
خالفابيوذىالمدالمنفىصالمنفاوواييهمعنافلهننوممونفاهاباصممدوما
لعماداوكوقافابغقصوىمبتدأوكونلركماومروكاكللىكوخرلةحالىالموحادسيتكلا

لمبقداراحاليثهفىحمآخبرمونادراومالناثهالمكدرامنافقااليثمنامنأفاالمهمقكل
بقالسابانواومنوبسا3فأسكللقسا1ولشرطادثلإممنوحمرهاثرطاننصل
ومنلثعرطافعلعفىصمعطوتايهودقأالألواواسكلىرقمثطوفطباضروقمباوياممنيهمتعالق

ىنتتصالوعرياللتثنهةوألفعرصقمروضيمعدواثصألاكلىمعطءفعرياالوعاعروضى
افضالثطلبابكهاغاإلظدانهاكلىووووالموالياورطأللحموضعهكلتهيالوماعطالونأنلو

لنونأمرمحؤكدبائلناقاوإلقالهنأوللمفعوااوآلفاثنئانمفعولياءرلاوهوؤيرة
بترالمسقلبنامحكلىصاليقدرقمثافاةلمااجمهمثامدضكاوشرطبداالقجدلىوامممقتؤيهعئهوفاقيالا

لطياءوأواعروفىقاتصألوعرالمناوتيواوويامنقسالاممكنالتقدكىانفبلدكللىفيمومتعلق
تحدألثنغممعللعمكالشنوناعسذمعالسأمافيعلإولثهذنالبتداإاثماياااكؤلئمدب

مصنهاشعائشعاالا

صحدلبالتفهأما
ةالمنافاختمثاقصلى

ببالادالنهلكلد
صدصتووضعهـا

نهتااكوكعفصدوا

فؤجملسقيمكاممحجا
خبرإشفهـاماس

وأنمبتإلمقدم
التئهعامغا

مئميمالبىاخا
كالفاروأالحم

عليهمعطوتوسغيم
مزلدلمفعمليع
رنونذيثكي



لممفاألسهمزة

علصطوتوسقيم
همغنقزلطلمورحمه
لوقفألامهـاالشة

جمونوأللدالمعا
شثوقأنعدخنمعها

مالالاطفةتىرمة

زتكااذافقمى

يةمهـاسهأوافرطية
ماأليرصففىصلى
صقنجلهاليهون

لمحا4صةالتجونألط
خفضهـانيوال
تكوشربههانعلى

بيانممالأناابي

آمل

موصزلايمعأياوإكيثافامفعوإءغيروبهعلفطاكلنيخابةاعلىحرفوغهثزاألولءنحيرمىولهؤ
واومملوطصخااووألدلشعاضاالالءناآلماجمىليغعثرلبناباقدزمماصتةوبىاماف
افاأيلشااتحرنعتإديععولنباذاءلأبلةاوواوواياتنافاموضحكرثدعدياكلومهطوف
فحانإعنعتلأوليهامضافخلدلوباصظقدأعرولتالدذوالدلحفعول
حرلىلفاسبناقالى1وعيهاراللفعاتقدمافخذحوابهوشرطاملةتاءديغعولباحمرلىافر

ركائالىاكانانلمتدؤخهبئبهمؤصلكاحريلقينومتيعواأوالفامنأوألدللىكلألمؤمديرا

النيكارقرالفةنجإليوإمخرآإناألههـاأإاأةالصأاليوولخكلابآالمألرإألسا3طنااااطحرإفعحما
فىىهوداقاالأوحهماطفااالفردألنراضوأعاد8اياواورااعلساطبهاعاءبىمالاقاذامبتلهو
جمونأصاألوهاقبلوقثيئبوكلااادالمفاعاداوالاذاكاشواواةويماألمأنقاةله
سفاةتبساكنوفصلفااعنلنعالةاحءفىحؤنىاعألتالطوديعولنىضارعئل

أظددالتعثوألمهطوتءلىياءوحرفشطاوليمزاممنافاألفولساكننعتكيرو
إليخفةاءوجنعتلدوخبرلتئمدلدوأدتشالفعولخبراإاللهأقدألفحملةوبألمتعالقفيهاو

الكمشالدةأوفرانحآعاللهمابمساكنالبهفاماواواواكأمة11والمتقديرأوخسبراغاعاللحا
ليهامصدرمضاتيهنلتنوواينواافااخوبئأومعفاحكلعينعافيمفعلوامأوفالدئشد
صاصمحهذاويرطالهفنواالأصدرادلعليىفصطمافخللعهيئممايعلفااخةإويعل
انشاطبىلاوظاهرحلههاتاتممينوامذةاخبةادلومهينوراإكمائلمنلحالصوجكلىمه
جمنهمالماصثلوفائلئاناالنهماولأوىذولأنلىآالناظالوداناليمقامعاصصثؤنلنعلمناحالذا

رهوممسدانهمافعلصثغهرمعارمحمنلهومدألزههوذأنآلصاأحدهحاجارعلىاواصدالنكاناكالثئ

حدماكالواعابحدداضمناصلمالمهينامااارموصلانارلالفقثتيافرعوبئاوهرونلمولمهتعالىلهناكةؤجم
واندنياوفمعوالوأصدغ6كمالوذلرالصكذوتادخبرالضرورةالركاغيدإباوا

وهوطبىاشاافالهنعلفاهيناضمةاعلءوثرطاهلكاظهبالطبممنارعتفيومنرطحر
عالقافتعلءنوالصلالفظمنأليبنىكلفالةافظالنتفاعلمعنىيبنيرهاتفلىمضافعيحذ
اللتوفالثصرجاجواستالوواطبوامرتجطةصالمةرموالجلةضواومبتداوامينوابيبن
فيهابطلىالوالفاعلظعاملهامنالممؤكدهعولبأبماتاتعلولملةواالىيعودصتتريخهيرض

يةلفاجماعلىرخسلالثممارةالهمذاوداععضمتعالقنولوثرطحوفطوانميروالفاوا
ةصلهاموةاعالواالوقايمضالواؤنتياشلذابالرخءممافاالعأللوئاسرهفيلفوفمحملر

االبئداكبهمبتداوسحؤغوعكسمححفاعلدثالأالولولثرطابعبنامالغعولباخوأضسرة
خبرقدصسةةوجعهينأحداعتقديرسألكطكايلطعتقدساءدحدسألثكليلطلفوففاناكون

طئداعزلثانهبمقدالىتوكقكللهفهـتحتيألطقداالماضىنىدحوالممتالشاطبمقاالالممتدا
ماآميئداوومنكقققدأولوعثعسهمحينشطالعلمأللذاقالمعهمانقديرالععتاهـعننا

ةناءنلفعولصباتلدصآلقدزبزيدوحيبهالقتجيقظاعلىبمنصخره3ويهأمضاصولمما
فاعلوافعلأمنالستماأيصومهالبزلدافاعلاعنةانياأعضعرصمحاأيولمواسمماماو

اكوناناكهدىجوزاوواحبفاعلالهمزةبفتعييطن1يحبرسكيوواحبوثايخةاماصلةوإلمفعو
دأكخرافىلدطقدنالذاأليمموعنالبيثيراقلىينخبرعإثرالجمالفبتدأمؤيلمفدماوأنواصخبمأ

لامافللضرورةرةقصالءالموخدةباباإفلمبوقمتعالوقبلهلمألمتهالجبوامماالطيصالذ
لطمستقدظرفاذاإلولوامععولهنن1وافىامععولهامئعدالبهيوهريندلب1و

نوناأمستؤيخايعيدالىسناقهوئلكانالكئريخوأخداوابهمثميموكبيشرطامعنىمفن

تلعاكنعلبدميمالطومحلىذاابلجهاوجمااذاجربافمافثااقكنعوفجعأيخيرهاداشثنا
ز



ماألماالنرالماء

صوماالفو

علهاليعالفيومف
ةلمخهآسانعال
كأثرنألدعف

تةالرارىوالومام
عاعلىزرزكايقولكالسا
ئفلىالحسربئررة

الىمنهمااالحوإب
تقىصدهابنما

حدممرتبالحوفهد
اكهداصدنممناربا
محال4قوهاللميةبا

للإطحوامهثرمح

ثدازأبمموشاقدمينلما



مسلياكوثهلة
غرفررثبسلألىبه

مكلالخدصحيئج
لعضهـماوييلآلفي

النهايمعيهـموصد
مصثاايهأللمايعطثا

والتغرلةدبدتأآ
إكرأيعمثبهـمعو
دلمايءاكئاثهال
صولياراء

ستاافأئلدفبم
لعبارهماهذاحننا

لىلقتهئفااألضئرة
ادلمانهألحفا
الخسيممنأانةالفيا

اكم6

انةصالأىولغاصالمنفاكللداسمتطقىاطىلئهاوفالمحامئكللقىايهودالمحالىفيمنلم
أنلكوثاطبىاقالماثجقهـباثفالواوامنالأاصهـوأالماممنأفوالماوانساطذامن
فطرفأووأمهامضماووءخواإءفمحااذهنأىيعنفيهاماملااءظزالمإن

ضرعرعاعوشالبكلشتالمجيكلموضعالمكقارضررممشكأ4وحمىإمهكونححىهـ
جامواؤلهبئداوفىلمبثماعاومعالقنيمنصالهنؤمفىوأأضمامواعكلؤاوو
رمشعبراألؤلووحغإقل9ضبرالديمهاانببا6خايقداءاشوصجلنجشذوأهـهاشام

شدوذهفيصهاالتهئهوارابط
اطيلمكودممطوااقالرةورقصرالبافاويعهاممنافاييين11واممصمتجلىصاوإلمحغونذألفصلب

وري4أرزاءأليمملحلئور1صوا8ثينذلمالاكارزولمابتليئواكئمزاكلىقوأتغمعينفوأدت
بهاسايولىاإقسماعلفيسوازشطلقعبىى3كاياهذالمالدليخاالعامملالشاطبىفالاساللى
صقمهرريخاكوف4باتالمإمندنأللسارذوايئلعائذضصرأثدالونمعاالووحعسعألصهسلزأ

تعتعذوفيطثمتعاقانهوعندىابالدلقازلمايهودصضعاآتعالافىواللدلثالطلليضرودقمفهولى
فىناكافاكؤلهالتاألدلأخترناورواليناادشالتقدوااليينشايرفيمىعولمرواكبااللداالواتا

ثمرثئ8مةىثزبممدوثاثغهوأمئاقيابر11يبعوكآكأحتتضمنميرم4هاضرروفدلىفشزلمفتىادا
انمفداالدة3يىااتمبمة1وكلفىلموالون4قدسوفهابتدامحذنسكوريهانافمدالهصزو
ولم8خلمبىكلافاالهئنلىفتع1واصستلىلمبىيخ4قالمحارةرللفرلمثغباتاويررركأمفعولطثأطكو
رقيالألفريئيصرزانكولوالمضولوهمالاتاكلىائدضمممرجمستترنجردوثثإلفعيلنىاضلا

ذاءالمواصأبأقيوإمطابميناولىعبربىءكاس11وانىااولهوطام9لياألبةهالمانتعا
ملةاثلدىلدائادكلىوممكمتهاصلكاكأصفمهالفترهالى4ولمحثتهديرلمبرتافومحيهتارواثتلمساإفممه

عطوفانكراأمرمنلذضوأزارألرمنلشافىابالىوازرردةبئعالقأخذالذفيهـلددقيا
ثلىتىباررأدئابهرئحممميئو2برىيم4اصأللهثاءاالضعالارإعاربكورافامدئيهإحالىارزءأوراالالى
ألتعالألتاقىلنقدوااإلففعلملطتالىاإمإلثقؤيهعيممافررفالمسطوراممربقىيوولمحقتضن
الاذصرركازدررواالنافى

كرءفه9عألمنارصأهضورعساعالاأبمكوالوورإهف4نخوفيثاصرمغدىدبىهغفاأفصلكأل
نالهفلمجلماطلطوفساكللىلىنأياكافسامنا11ارحاحرأومثنناالموضهادميأكرأمرو

ذالشاللبىممز14نملمدنحماحافييباطررولمجثؤأوكأكعرةاصللحفوولمأبىأخا
ائاوعدوفيمثلمنلنمارحهرألمكأفاحدفاتلممحاؤقدكاااخشلربىابهلىآوذيئعاممتداوتالعه
مفمافهزوهبئالشجمذالضرورةاعدووآلمبئدثالبراالووقثقدكمعمئلاطرثولقذفي

كبرصش1تجلةوراوزفةماللجليفمثنكثرنه1ألالغصرهزاليكوءهفباعنالككجرفصل1موا
كندافسافمتودمسمنارعنىنمطئمهماهيااعؤآلدفىزثفيةىوبرمهثهربامثالع9ايضوذف

هممعيألئعلقاثبفحاوإوطماللىعالهنىءبهنمئرهـاظارزو4ههثالةلدالكاخكلتثواا
استعمالرفلكلتقديرظلتأيةيرطمقألاطوماممالبدااأديفعولخيأامنابااسهقعمأللميهلة

هلهوبهألمورداءلىنلغافهـسكصاثخةقريئأكئقألعلقفربررزفىوانوفقاهـكنبرايئؤنوظالض
نأاقرصألزلزؤشئنهـلتغذيراثاننهأنيةفناالألواطعمهثغعو4طخحيبرالممتدأووملكطفلبنلهباأيغأل

وناقرفىبرهوشمبثدؤشنددىاإيمقاطورةسيرللضلىافيمماليبمتامالداالمعطوفيبنففصل
ىثلكبرأداالشرجمبخدابناونحوتبم4زبروووخرمجعرافقالبئكألمحىرنحؤكثلمقرلنخعرلكرامغرلما

مماانلأليمامهاندلأىتجافسمهـالمخالمفةقرنفمناموضعبهلىتئلالنوبهوضاملاسشنه1يعزيئغربئلمبن
وأكاليهخقبغرلرقرسغباتدروراجاراياكغاظبرإكأأوالفالرزظرأهااراظالأللأثليه
امفكذالممغربئوالثفوللمنقثهارقكفااكمايعىوأللئتقيلثافاألحقمالىباثشفىثاثيف

تدءملىم



هـةلءالمنقوستعملاىيفوألانصنىقيذمملبممتاليهركذفوحيثمل

ونلتالحطيوكتباا
انونلككلن

الئمذعرهرال

كئأصهغالهثيا
لىلقأكالثغاسلى

مورأصادرالىاصل
ثكائادعثفلناص

بجطافخئنمتأملا
لىظجمهطافاثاحهثت

قثؤاااللتهؤبأخأخأأ
الىءسبييلوالهاى



ضرمهجمنهظيرات
لتوؤبقثسأالآلكا
إقطراليوالهداية

لوكومابمنهلمنلير
لكجحيقالأوال
قويخقاأتهدالثهفعن

هـىمألىتإآالهدال
وكرسهبخههمز

ابعدأبهبمابهقيم
سيدناكلىالثصك

بهولهالىهدو
ربلحدلتاأجم
لمينطلا

اط8

حخبرمقدمبعزمولتمالذىوقولئحلتادقديروذوأحانتهاطاعمنلهادعاليااما
يرصشبواشماوالصرأدبثمبهالمضرظاهرمقامافامقاممعنامضافالجزموجحزمكمعطو

لمحوهفاوشبهفيمفىتخميرمخوحالصلييروانعئشعئلبناعالفعولياقفىسلأمؤخرهبهلى
كهحدأفيرامعمواالنلىررمفةنثباتدااالصؤغأمدملهتعالقميرومحبسبرؤقلجمن

لعخاءبالتزمأجملهآوأفعلصلطلتعبمحأليهاعمنافلعبهسراأخلىإأمضدآوؤلمثالمبحدا
هألومطاةمفعولأيمنياولتزمانائبفأعلالدغامالمحفعوقومبنىمافىفعلتزموأولخبرفلطيفه
بضعالق4ببهمواالتجدأعلىصولمكرشماسمومازمباضعالقم3الاموضمالهبغغهلم
يفاعآلصورقالوأثمالخاتاحأفعوللممنا41دزمااوأصدمابيفعولومبنىشاطبىاقالتتءو

بعاأعتنىفأنالفاعللمشمبوزشرعلىبكأجتلطاعنيتيعردافةعنوهكنااجفوأاإلمرأواط
هـلمجرراافياليهااهائدامجمعمصآماداوحملىكضكةسأ4ففعولشاؤهيلزمالمكودمحوإقولهذئلى
4ببىاءانلوبههناالانفءمححهوداقاالظماآقعقعبثدأووأاعبرمالقدبموصيلمجمع
توالؤاءيأتبوقأحدهاصننبعهصكتميولئياطبىاوقالببارومجربيشمااهذافىلسىأذ
صانصأللثافىوانظمهلبمقلمفياألمهؤقدلرأسصاشأىباللرأسالشتالمحواولهلكآا

هـلهموصهوماعائدعلىكلضيرالمستترفايهطاوصوعلىظمآصالكؤلهىكلأييركلمن9صا
تاسالمشهايهودىاقالهمالهاهاالمنجحاكمنأولىوهذاارفيهالمودعامملاعلىصةواد

االعوفموالممسدرصاالكييزاالناوقوحاالودأنجمونثمياطالوصاحبهاألبضبىصلاةا
لىماجمهامضافحمهمةتجغماتالمهوبالتملمتهالئكعفامعظملجيمابضمأبعلعلىوهورنجثدا

صىإشملجلواالمهماتارلامعظلشقديرعليؤاانوجموفنوهوعبالشاطبى
متعؤكافيةاامنونظمالىاسدمفمهرصتتؤيخهوفاسلىماضفعلاحعىانظنعثاحتوى

يارقومامصدهـكاف11كاظماولثانانهضدهوماأحصىوحملةىأمفعولفاللألصهاوصبا
محهعنيشيئألذىينوامدوبننىعيقبألخصاصهوأقتممفعولغنىماوصلقتضاوحلىآ
رخصاصقكأقهمنآثهكافسهاهنانلألصةمحصيااتالمهالمسائلجلعلىتمألنظمامثقايخل

ضعدنلصاصةحدداواثئاجعانيروةقاللمألصتهوانيئبوالشوأاعنصوصنىمامحامنلثئاوخألصة
أأفاعلمنحالوأمصالجاومععولوفاعلهلعدهاوماالشاطبىلفاءاللمممبمةكافال1فأحمداللهبىا

لهبأجمودىواالشاطبىقالخثؤنيءملباواةعدعلىطبقوصذزانلىمرفي4دصكلرماوتجصضيئ
لتعرفاطوهكاليافقمفثعنرييانلاعطالنبيانجموشكالوافىزادامحطمن
لمعررخمهاحطياكرضوضعاالمفربرالستوضعاكنءإنالخيرأخثؤنيومعقنكرةيؤنجاونجرلتنكو
بمفراأوىعلىمعطوفلهواانصالخثمومنجهـبالمنالمحلفأرسألوبهلةأعنصارأا

معطوفهأوصآللهلثثابازمتخرهلبراوآللهنهثالنيمجمغييهام1وآللاؤلاغزلعت
هـلهـسواقبدهتسيبوفايقيامماعلىحلهءلىمجولبساصحبموهواممامثاطبىقااللهعلى3
كالخيروامبهتالختالثئهببهعمنضانلساكافعمةوثينالمنواهـوحهبراكصودثل

لىالجوهرصؤقالللهااختارهقولذلمصدرعن31ااشعةاوزنالمثناقخكللييااعبهسرإنداءانجمقو
فىصهالمدرألنانالضضاقبدوبلىالطماقاقالنعدرثممالنهرصأنهلجدىلىاكدهـأس
خلفالتممنخيرةوسمعلمهاللهلىكدمالممدقالمفرضبهوقدحاكألالضاروأنجوحلمثنىالمفربوابه

صاءانلىئاحمهنططفثاقملمضومصدرالهمانهلنةدانةمشاطبىاؤفالاهـلبالتممكنأيفاللهوحيرة يهمننعتيرةفدلرفانلبوءلىصبررةللمهءوااهـبررةخيرةفراءؤهـماخيؤقدجمحانهكلى
4اصالعالمينءارفيلحدتهوالمحتحراهذاأروناجمعهوما7وهذاطببيكودضألفاكيئنامنضال

قدفالمهظمنانصهررهثبنءنثروالخياالمباركيااالدئلوممهاغاوأفقوالمؤبفقال
تضممسودفرنجشمنحبنننىأرماؤخأجمبومنأيمنامغافهأفالئةافنهفوسقسشثصثجتوص

ظرق



آلهـبم

فيسكلالاثرافالوومامثذمناتعإتنداللنمعببهأبتهمجظووش51اورالفىؤفياافيأاادهار

بضهمخشاكللدتشعالجدونمقىكافالىابالقولحهاصنييفالغونمححاتحم
بمافاذاعاوماوخبالفىالفئهاسكزضلىس

لنهباكطعنبهفبهانصفةمحكلىرمىادهج
عدسيدوصمللتلىووهابلملثاااثكهناكاأوالنحتدىكأومابفاذاراناالذمحداتمحراص

برالملمبمإلىين3بصرماروافملمبابادقاالاالهبر2أالحجابىا

ىربالىوكياااصنهيمبرعيدماالثمأخوغفراثساوىاصلموعالتلراحمنحهامميدول

لمبعوثاماعدىوسوعألةابهاةلمحماتدباوكأعيوللدصجاونبهاريداالقلرخلمئالىص
ثةسدتمدوبهدكهـاألهذازصماوأاألئقياةلبر111وعلىوالشظالزيغأهلخثففاا

وصبهدهكالدينويهفالملةصغاعقاألعراببطلاريىخطافيقالىاألجمعرصاطجشافياصااناس
إلتوووقرحاياطررهزهردالضالداشيئداالواأبولمجدصىلضوجمكلمكالمحئققهينلفضلم11

لألبامثل4جيريايغراجوالنااحوينثرمانالثربثثرحنكربره
ارالثثوأحلهماجميعلددبههمااألنصارىابهشللسمدالمكقغيئإبعالمحقوإعدا
نفققمالتزمهسهـولموطالورللعلياوهلفيتهمالراكفهـاماثمامهـالبقؤدومناه

أالخشابالسيدعبدالعظيمحفرقااوهابنافضلعقدالمعذرمئ
ةثزتامرةااوزالشلباثطعآلأملاريهلدابالعهولهاآلرزص

صثالمحجماغزبشارحادارخهطبصلجاا

مربرايفية4منادالنيمالجمسباغاثدالتكمديرط
تمرلمثانكمتاموفام1اعلدراوابريةا

هنجماماقعدةالشرنثطلىأوا
همبهزسيدمنااحي7كل

يوعممانانمص
عريماصكلمي

المنانا
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