
ألمحرابللالعالمهلمعلعاسذاشل
اسهلاالضرنماءممكاللمذاإلاالظ

أؤالمقتنىآإعالمةآاالسالقي
الشبئآمأيالسهدقريخم

جعلهممدعليش

دغدفى3الته

شعي

7مبن

Administrator
Note
مع تحيات إخوانكم في اللهملتقى أهل الحديثahlalhdeeth.comخزانة التراث العربيkhizana.blogspot.com



مببهالفعلعقبرلإعثابوقء
افهاالؤلحمحماهاحالط
جماافماحذياألعالمان

حماالمجفامافبيمأهـنجاعمالو
اعالمطمؤاهـ
افحافىفغايدمجعحالئاقوله
جناحماعلىكعرها3حبعاأ
افيكالءاللمعحرهاص

الردشتاممحرفمحم
حؤفطاهـفح

باعأخااووليهاإلطمتعلوأعتقوله
جممرجنلحهالناإحماباله
خابغراوبنءفبجعاؤ

جمم4محيصماوبيهااأل
شطانلواهـباقلى

ثمابهدفىألفهرىأى41
ءاانلصماصاالت

ردخماإؤزخربدالؤ
ؤدخاتهآنألساألفمرو
لتطاءاالاش

مسنهءوص

كذلذلاسكرطعصرواكرخؤياليه
االفىلاألصلفهروعأالجااعال

هـالدةكاالباصلىفاحمدات
مؤلفاهـمنالاطقم

لأنكوالالئخاصرعااللهرالجس
حوحماصألمضفولثهـجذحماحت

فارعيزهـمىوقول

ولىاخالهانألخصاالرفأضألمحايرشا
ادالى

صحا

15للضةثم

عكلصحخ

وااتحكحي



صقاتهنلعتواعطعلىاوفموصاقالمثلثلىتمايصفاتالصفوا

ءاوأتجدلحموالعمرحكألشاامئهيمنعولممكننايهاوفومخصوصتعأفي
قولهماشهرمنحمالتلكبرياعوعدواالكألخطبئإسيهللباوالحعابجالذ

اقدتعالىوهوهنافيهالمقمدلمحهفابئنجهالمفتدبئالنلقرانفءإقهدا

يرلمجلةكهاغلىآلكرواوأشمهنادرممالنجاووفيعأفهبتبنوالمقراك
زيدانالفناسنبانمابثمئمجاليماانخيهماالفضلىولحنشهير

لكلماتأواخرامأحواليعزفوعمالمحووهرعمفعهلتهروبما
بخاصةهذارسمنهقافىلعوسىاالشريفماوبنمااعزاهنبيةالعر

وتقسئمملوالثذالكعةتحيرذاعنفيهلمجثواالفقدو
بيةالعالكلضاتاهبتصرمثرموضوعهغرذئماالىيفباإلقساموتعر

أدهمكألمفعلىواالستعانةخطائهمنالتهممحغمعرفةوفاندتد
أئاذاوهاءلجوالعرلإحربهاواوسماقدعليلىولهرسكألمليتعا
بشئأتبعهثمالفبئعهامناسبابمفرداممابتعاقشيئالياقدتعابعونمقتأ

صلىجزالحرفءالبافأقوليللتعالمءشماانلتهاكذلكصسكابتعلق
اللةلدوفمجذمععلقةللألسخعانةىفهلمتعلقحتاجوادمكمافاأوهوها

هكامينجرهفأيعمرواليوهمالنهأصلقعاصلعاملالغأفعلىالمقام

مستعمناأؤلفجيمالرفيااللهيربمهملتمد1لحصردظفاواتعالىحمهل
بآناوأجيبلفعلبمستعميااللمتعثكةبأثاحينئسذيراعترضاالمكاللمحقق

ليكونتقدجمرمستعيناانعلىئبئلهأهنالسؤالصظرللظاقرقلت
تهللألستعاقاذرءالباذالماكاثتهلوكانيربأنهخبوأتتإقاهت

قطعتإللسكينمعنهاقطعمطتقؤلحءالباهوتوجمعنهاالخكثابل
فتأهلوقطعتبعأؤامععلقةالهاانوهذاالمخافياسكينلهستعينا

راذاذاصاءالنهإفعللتعلقهمنننظرللالهرأىقولهانعهىمنصفأ

حمواتافىوهثراقهتعالىقولهفيالونخنريهكهرمعقلكاذعبطل

افابأستعانةالوأعزضقالثموبهرمشميتماالرضةفئ

سهثغئم

محةفتي

عهفهس9فلىلال
وروو

حرحأ9هورخبزصه
بدحدهفن

طففيامبأفم
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نحماصياتهممحطةسىحثثده
عخم3ت4ألورلهع ءىفعحىدتمورلال
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ثهمئلمن9لىقولماغهىضىله
ىىأل
كمألمهبفيهموله حمأصه

لجاهـلىهـصللفورلالكا
صكالفورألمررحاللليوثطوك

لمملى

هـححتمىعألىأل
رسهـت



لىثاجمالخلمالحواباورفىاىوله
الكدو3كالمقحلىاهوااثي

هـله

اثبمهذامؤفهلحاالمحعؤقاهـ
اهـمعضيماقلتقوله
يهةانوالعطهطاطف
اتاأمحباعااليلالفوله
كااحلىلىأطفائدفوله

عىخاأجدىلهال
ىاحاتمالءطهـؤهـائاقى

خعمكتااضالآللأدلةءاقوهواسماالمألا3اجعلفيدزمدآللةالتىاهـ
جمهدانمالإلالفعلانحاودعظيمولغلابلىلذا6كاعيرمقصودةىوهى

تعالىئبرالمدإللهانجابهونشرجمااالكلاوجهلىليفكذاهنافتؤ
ءتأرلارذبأدالحتركحنطهالذىاالؤلالالثافىفنالحظ
االقدسابالجض9توبدونمالمواطالقمنعوقديتوهموقصده
ند6إبةالعبزأدههنجثعبدالحقابنصاشعةفىشيخظلىقالىكق
مبعفغانخنىوفىواواسشحئضيإقدونحوهلىايدلودمرعافىور
طعتدومنغعلهالفعلىبينصطةالواسالمداخلةهـىاآللةءداهول

أعئىكالخنمابأمفعاساكحاشحيةقاتاأعغواالستعانآليهعنلد
أمغنتديرهماآلءاالستعانآلإلءإلالقودبأنماجباضلعنالبمضاوى

فايهوعالقوالمجتاجأوزائدوهومااليفيدمعنىماألكتبلالف
نرهوئدواساأبظهورهاحركذحرفمنمنعرةقمقذفوعهصهبتد

اأوأخذناهراالمحققةالقولهمبدإعدالمحقمبدولتقديراسموادرفصت4
ره3اذإتأكمداعلىيدلىالتابالحرففاكارأئدةءالبامنقؤةا

111مجسنهكوعهاءداقؤالبارلعرب1منعتإاليقعواالكالطارضى
امنأهعنىعلىاليدلائداوقولهموتعنطمةحضورقلبوخلوصالنية
أإكروربهاجمسمرةأثاسحموأءواالشهاءاالجيرآلمتسهوربمااليحدحروفمعافى



05هممى

لحركذانجالفوصحلالمجذلحوفاهذاقيلأطجمةمجذابخنيت
ولىسملعاحذفبأنهبالمذهذاخرورتاحرفعنكوضانهعلى

والعاوأسماىوسلواحميتقاقصزفاتهقطرويموأفلصدافيحذمن
ابعيدفوزنهلحلىفى4فىالمالقلبواحكاعووغيرذلكأوعوض

فوزداهعلىعألمةالنهالتعليمجمعنهاالوسمهنلكوفيوناوقال
الهحزةعنهالواووعوضاحذفتدثربهسرألياؤعولهوأعلا

6أسطلأوسماهتعسيروالفىسحىبلوسيمتصخيهفىخينملموردبأند
ةخؤضفاؤهحماحذفتيعقلعرانجدميشولملبلوسثفعلوإلفي

ولبةعدةفىاعالتأحذفمالفاعتامنعؤضوانمالاكهصزةعها

وقيلىصلغكملوقيلاليهمضافاقدثادهحومفاونظائرهما
لنئئلحرمماادوقيلىفةالضاادملفوقلمضافثومجروردعلىقيطلق

لتالاسمبكلأىقيةاستغراالميةامآوهرظابمعناهبهمصرةاالضافة
جيهئبلىبشصهسماجمالنطقمحلىاهذواليتوقفحدق

حهومنلجنساالمرادانتحلئمجنسيأوإلميةومالىداا
أوالمعةرمعغيربعفىصنتملوبالمرأههنخيريظيرأرجل

كميقصدالمضمامجسبأوجميرهلجاللةالفظانهلوالمعهودهعهد
هواقهحملأىأوالبيانمعناهالعهالمضافمنلمرادفاالثلثاوص
وقولهمتعالىاتالذلمجحلآلمتدعموالختارانالفظابهالمرادأنبناعكللى
لمذاتموحموعالنلهالجزؤمنهإلوخحوعتعييناوجودالواجب

ليستأىلسجمالذاتلمهكانالصفماتقلفةالإلتحبار
بعفمهممفيمجنصوصهاوغفةإلغتباريقيدوضعهولمنهامنفكة

حللةبالىيستعلمالطلتقديريةالغلبلوقعلتوالصظاتللذحمامعانه
فغلهتهااللآعنىالمعرفأصلهاماقمقعةتكوحتىتعالىغيرهفي

فامدقمثتقوقيلفيهـوانمتيرمةمنكرافالغليةلهاوأماتحقيقية
ازتفعااديليهالهومن3احخبذايلوطالهأومنلىاقدقعاالااليعلهلأ

ةدةالاأاالااداالدلهق

ؤلفاهوالألماخرحزضاعنقوله

يرهانقلىسضيحوأبقوإكوالياعيأ
رقايماحموتاالستدأللاأليظهر

لثذسالجوااصلووحاؤمميووأسا
للرفننااابدالالألكحلهوا

الجثاعهاالوقوفىكرغيرخالععلرفها

اهـبكوناحداهماوسالعاع
ءمولفهاوئمااتكممالرغرألقو

اصدرتقديرهوألجحوااغعاثواثله
الصلاشالطلمؤكألحغةذاشمار

ءافاخراساتملمبماحتخابوحي

ءآواوإلبابدالااطئااألماعن
مولفطاهـالباوكذا

محوفهملازائدةمغافااغقوله
حمؤلفاهـ

ءافاالمحفقوائدذاكمغانعلاقوله

ؤلضحاهـ

حمولاهـالتاملىعلكقولموانه
يخفىقالمحالط11لجهأسلقوله

أيننالححلايشليعلمافنسعتثه
أراداالدبفانثتقاقباالالحكم
االتهـاإشتقاقاأحلعنفلنتى

لواكلعلهبالمجآدلوملوهاثعندالقوا
علقبلهاقلبتوافايراومحتصوه

الهحنوقوأدخلعلييدألثماالف
لماضىابذكروحصسرملكمحنأ

الملغاةإلزوائدنححتةلسأل

اكعدهـراغيرموكالترحناثعستقعاالا
سؤلفااحعهكأصفأكة

حهاهـاألثااالذم3دافءئث



فهماافأصلهللفاعلءوامعبدبابنا
اهـولجمعنىهخال

لبفمظمعهابالرلمحيراامصص

والببئكيرهقدهـهالحلماشعنب
اصفتهاواصغو

فىولهخوفهيفزكحنالنهأوفزحقولى
رفمععحبالعنماأوولمحثروعالمهمات
بنضعهائمتالنهأوأقأموذصاوفكرا

حتماخأواألرضعننوامثوالاوموف
لعكونهـععكنأايها5سواهاالخاج

ولالهوأعلىولهأوهنقليبآلمؤمنين
ءنحوعاواشاحءهمزهيهطاأبداتحواوه

هعولمفادهلطرسالمحبينأؤطربعاحوم
دهوهالحاتملمحكلصرمراجعقوله

لمحعصرهصبهمأوانافكلصرمواطأ
هتعلقصلجارواهدعفكلصوسيبو

لبالغهلعكرأوااحعنلعامابهسقرجمما
حعؤلفاهـوانعلى

حمهامحذومخففتثوااغصدالاله

اهـلزومكلىوالمصدرالمتصيدعثل

ااءاستمنالزومأكهقوإمحعذا
لعوحيدااافادوعدمأغامحذبأوا
حولفا

مو

هد

و

علىمزكلفاابثرعرلى

ملرشانارممث

16لفهو

وأومنومخنأحتاجواأآقاأوا7وولمرأوفؤعاسعدأومخذاالهومنأ ضثه

فدصاالاتاالغلصكللىفووقعلأدرمحرأفوالأوطرافزحأذ
بألخ

منبذاتبأنليمصاوىاالقاضىهاجاعاورلمحنهيره3وإيمت

4فهاككوكهامسوكاإلعقباإلرانمانلنامجهرلةاكالذاتحيثفى
اللهلىموخحوممعرفالواكصأطدنعالىحالواوردبأنةمباد
وهواقهتعالىاهرقولهلنأجمكشفاوبهنيضابأتدولم3مهوهنانه

معبودأىمحذوثلمقهوازتسوأجمبمعتئاألرضاومهواتالفىاخ
وجما3السكلواتاالسمجمهذادمبمأىحيآللماأوبمعنىاغواتمءافىإن

وصيبوإلفىماليمألهاوأالحاتمفييقالاتعقيماهناالسبمهذابهاشهره
أريداكإقداالالهالفىنصهمنكأالتءاسعثنابلزوهوردعايهعحرمما

بوداتاتنرةلىكجمودالميدماللقرانأأوالىعذببهيودالملهألت
111المعبودمههنالتوحيدبغةالشعرلكمةهذمافيدالتوأنالباطلة

11قسمحبماثرافىاوقعلوأندعرابةبعدالهذاممهواليردقبس
ثط

فىولالعهايههـاتحيرتالسققاكلاالصكظمالسماانهلجعورعلىوااريالم
ااحمهفىقواوكبشاوتةاألنظاررواخعلفتاالفعلىتحيرتجاللقذاته

لهلغلبةلعدمانداالسلمشفدرأبولمماكابنقالالرحنإوالىقفي
ثيرانحووفكبومءغيرتالمجحئهىالمآاهافيواخحارهليتعا

اصفةغجراهوشأنماالكرانعلماوحمننايرحمنعواأوادالمحهادعوأقلأ
المبدلجموفيالجاللهمالمندلفهووفالموحذدىعدمواالصلبد

محلاأليعاحالايدحبهءجىبيانوعطف3أغايثرداايعدفمنه
بيتااكعةالثالجلتعمالىقرلهفىالحوامابيستفهؤظعراءاضلكالى

انلبيأواالبدليمرنلزمئالاللهلماب3صالدالتميموارساماط



5بم7ل

وهماثدعافهالرحيموصهالمعءإلشنمامعرسواجمهلهـبرأىجمنا
فوغانأوحصفيتهووارحنلميةءؤاسابقاالتفصيلعلىامامجرشرأك

تقديرااوفووتجذالتكظيمعنأومنصوقوفخبرمحذانبرطعالحا
تأوفيبجانانهمجرورعلىؤلأوااللرحيماوحمناأوفدححتأمدح
ؤليأواالتعصيمعلىمنصوبأخبرمحذوفانهعلىفوعصوالهافى

منحعربأفوعاالؤالصأوإبهيسأمنصوتوالئافىفوعص

جعهصنمطاقاالقطعبعدأع1ألابرصلىزصنزربناسكاليهماخافىوا
لوذلونلغصمندشالىقعاإكقولهاوذأصفقوالموحموفايينفصلى
خالملباحانهنامهاتمئاليضاحافىعوتارايفتأأواذاعظيم
مكطوخلىهـلتابعيذالحضندفالىكلىلجوازقطحغيرواجمبصلىحيأ

ابألقماهـاهديههقةثبثجبوااتباعهفانابعحهااحقاجآذاصاالف
ططماوهلعنهاالنمرافبحدالئنتئارجوحمنململقالمافيهحمضالعلى

لبمنريذقعاتصمختأشمتفئانذراوحمةمعناههإفاكمتراد

صشىصحتص

ويرصحعنوألفيأضمالقوله
ادشومخماسلى9الح

تلمأنهـلالن4راألم
ممماالهـ

دألنات
م5

ىهنىفحمهب

تعطالىلهماضبم6يه
ححقهغغتثقخلذدط

ووهـعدلمألشفورل
مىن3طلخألكثرلىفحادلم

ةنيثسفلكللدإلهـلحماحمهللى
لكةكتلمحللمحنمهـة
خجلفارأمحةلل

3لمممط
هـنت
نلدلم

ءبدر



كملى

هحهميىمهاعلنحمقولالأل
ةنمن9جمةؤممىحم

يركمافاليخهءفيىل
علهمألمطغالله

خالىمو
دن
ىدمحيلمصصه

الختطلىصذألكلفحمافوممالم ل

ذمحماهـمش

قهـهطاةء
حىهـمئ

فيلم

كأح
ىزللرم
تلمبهلكأليهـالرمو
4يمحطتءيىه0

بحهالششهأفاهـمك ل

اأءط ل

11اإف

الحزؤفنحارجمنيخرجحمدعلىضوتايغظاناعلمهافنقوليهموء
سدمقولوالكمةأقوالهنالختارفيهعلىلمعنىموكوملفظواهمول

بئتعجزفئاليدلمايدكزدفعهاللسانبهماسطقوالموادالبفود
بهفهئلةواتزطلتافاكثالتعاتمنماتركبوالىممممعشاه
فأكا
منتمأفئمكوالىكلمطلقااسنادعلىزمصهنمن

واتبفاسمبادتدهيةإناوامفيداسناثعمدثبتهاللمجن
رتصدواكتاثماافبظرتدوالنففعليةبغعلرتصد

رفهطالخن9شوأنفصضرئ7ءتيهاوقحشإهـأعنفشعرطيقوإلطكهرط
لىءمدلولهاقفذشانوجهينإتفذيغاالصجمعتوانفعإفىىفي
مصالغةكافييوقرللفنىلةبسع11جمىعإنرواألا6نشافااطعقالف

وكأكلةالعالماعكاحميةمأوخبراالءالباتطولمتعلقانمفحملقوكأ
أؤلفألمحهمانابيرماللتخبرأوالوحظتانصغرىاإلؤللىك

ؤجهينوذاتبهالئدأؤلفاسممشالالخسبرفيهماجلةلوحظانىيهر
بهمهرالمتعاقعائيةانبالايدأؤلفاسمانامتالينالصافيهااجمتبرتن
ححام13أوالمصماحبقوأجملالستعانةءجعلشالباانأالم
انماخحللةحبكبحاوأتتعالىثهل6تعألسانامىائالبم



ال

قالمايمقلتكعفانقولنماتكمعىبنفأللحالاصلىمبم
اليوقفانهالمرادقلتبهالنطقيدونمدلولهلالخبمارقولهمع

قيتئاطلىائذفىبجرهالمتالجمنالنعبهللانصافيفعليه
أوبمااالبهعلهالاالنشاوأمامدلولنبهاللسااشتغالرضحما
3لوحملتمااالفظيةاالمراداالستعانةأوالمصماحمةعلىأن7طهوهذفراد
فافمنهويتومحالجنبهعزمهبطدىهـخوجةلهمجيثالنفسيةعلى

النسبهوالكسرخبرياوهذاالمتعاقتأصالفيكونلفظعلىاليتوقف

الستعايءلعااجعلفاذقولهمولمجعلباطناعلىيللتعؤاالذ
لشيئينشمصثااليخكنالحقيئءالبدحالاللفظيةاالستعانةواالءتافي
روإتةالقىىأءعنداالبتداالعلفظالمرادانيقعضىهالحدقلتان

قلتلوالنالقراأسلوبلنكيدلوفيءيااقهوجمسعملحدقآلإلرغل
علىيدلظاهرثمئجعلهنعادكالحسنةعلىالثمريفحأفجرى

مجسمبدالهماثرتبوانءااليهدافيمجصالنمالستعانتانفاالباطن

همبتدئابفضمععلقدلمحعدلألءإلياجعلتوانفلشأقلناإلم
اوأبدتبثدةومتعلقةؤيهذلكاومخلبساومتبركأومستعيناو

حىوافتمتاوأفعخنتىوالستعارايستعايئوجزيوأتبزكبعدافىأوا
لىتعالاللةاسمجعلءاالنائيقاانفسهمافالجالمبسىوظبست

ايهاعاتصويرلحملاعثحدوقولهللبأوالعلفاالداعماقافرحداأى3
لبعمآلاحديتينبأى2اهـحملتهتضلذىاملنلاجعدالمحلينفىهذا3

النغسيةعلىاالستعانةأعهاالتحملقوامواالاهـالمعلوميهألةالحدوحديث

وارفىاشةلمتقولهاهـكئرذلدواعزضعوأفهم3فيالمذكورفانولاةاعفال
بالحدلةواالستعانةبافياآلستعانةأىاالستعانتانقولهااالنسبكل
ددكذوقولهللالستعانةءأيالاجعلتاراكسايغالدجدشعقاكراقولهاهـ

معلوفجمدقغحععاقولهعباالمععلقبالتهسرخبرإلالمتعاقانثحائيةأى
ؤدفماهـلفالجدةجمدةحتعدغةااخعدلةجعلتوانأىبفضدةمتعدقهعلى



ازح

ويأقىلعقهةابسلتأنةواالستعاوالتبزكبدأوابتدائىنحو3فيبدالة
ولكألصالمحالقغفلالصغرىحواشىدوصفيالاالمامبئهناهاسمق

نةجمهتاوتعتبراإلستعاقيلىاممىالصيوبمعئىازائدسماالحظتالأن
لذاثلالستعانذاآلنيالبرمتهمممااخضأنفيملذاتل

فىالقدكافىهذادرلعلءللألتثاىصنوينطقالتتوقغسلى
اللهمجولمستعينالنظمشرحالىيخهوآالقمزمامفأهسكالموعود
فيالتدتعاحفطهالمصتفالمائمالمعهودقالوقوتهليكا

الشهيدالعارفنجليوسفالشهعدوعبديقول

ورالمنصورالمتعلىدتجرلظاهرةكلةفوعهصرحمضافعليقرل
برزنيقولدالمضارعقوأمجرفوقعلعللفااأسمبمشاحهةوقهل

واوقبلهـعلىتخفقلتاكالثغلالقافالىالفثةصنمرنقلت
لزكبقيلالفعلوثقللخفتهاالسمفىذلكبأنشكونكدلوأجعب

كتسابااليدعىن11الغضاالالمعنىثقليضهذاانوفعهمدلوله
بدطاوقفاؤلقعمآلدلوتحذفانلباعلىائدغااوةمنلمافعه3الولىفا

فاخفهاتعقلاجراوالمفارقنصباوالكسرةأقشةا
منهللىءتقفصىاوركلالتنقلفىالهوىفلذاتتقل

نمحسوراأصلهلدسقالعدأندللييقثلىءحاافصاءومجى
دلتعذيهاذوقلبغنقلمجوفكيعلموأصهمبيخايقالوااللقيل

قداسنادهأراذانماللزومومالمفشأنالنمفموماحماعول
إنهالقملىدللفائهحرصعقكينهتنقلثملفمالخلالىلضيرنضل

ىاتجعنىوطقحماصحماحلولمسبقفتمحررقولهألتالحظأنقوامولك

ارريهةءبابصظعقولهاهـلألشتعانةءجلخمالباماانثانيالجلةاثعيدبهكون
نقلتعليلاكيئ3اهـحتهملىالعنهـيسبقؤذالسبليةلعاحليروباعاللتصو
اهـانوعداوروبهعدمنحثنهـداهىقولهاهـالفعل



المالاا

عيكلمميلعيناصيقمكلد3علىمووحلىوىاجومن

لةمفهوحمطاالقافالنقلتفيلفعلوادكاولمذااللقكللىلداعلى
معئإهأرفافعهجملةاالفىلاليلقولاانسعاوملةلدالاظهالا

طةلفظكقلتفردمدلولويزإدأريدلفظهأومفردةطا

بدأوطمخلوقكط3عبدوفاعيههملكافظالزيدمثاللفظخنهط
واذابورلبأرلعلىالعبدويرعوتجقمائماأىربه

االخيرهإلؤهلوقدتبوفحيخففلىتهإلقهاختصألعليهخلتد

وااليسموريكأفعلالأىلواالوربيكقالتضعيفالثقلىرافةءيا
فعتالشيدلقاموسافىلكدذأفابيهواردواكسرلارإلفي

لملعاشهأذهوالحهعنيغعمبالحاضرالذيرأىالمضافيرب
علىكلئئئأنهبربكيهفأولمليتأطهاقالوءالشيابظواهرم
لناظمااسميرسفعامةالقبومئقالخاليفمهدعلىالذىوفيلشهيد
المقذمالمعرفةنعتلقاعدةمنهلعبدأوبدلوهوبيانالسينمثلث
الميدلانفىنثالاعلىواليردأوبدلوالمعرفةييانالعاملمجسبيعرب
أوتإعهبأرسبقلبغاالنهيةيودالفوطرحفيلغمطروحمنه
أوخبرمحذوفالمحتارعمقذرقبلهعامهالنالعاهلممل

بدالعهعذأمغتقديرنشامماسبنسؤالعنجوألمسممانفةلجةوا
وهوجممىبوسفأعئىأثلرفمحذلنصباوجملثويوسففاصاب

نجلفهؤغسيرمصروفيالثالثعزيادتةخوالتعريفحالو

هـابلض5اسنادحالا3اهـفطهاكلعهحرفثائقحرفاالصهعاوغتوله
اناقعلىدضيرددال5اسندلىحالءإفمااعحمتكععروااهيعلعلىلداللةافودة
اتأشمارالىاغأكطلوققولهاهـاواكاللىااداللخيضلميهسورةنهد

ضارالدكلبدالواعالفارقوأمالةلعبوداأرأدعبداالمجادأوعبدانهمختمل
األواحداحمآلفظهعليمكلليمفألمجهملالتموسعلمصلىالمصالنىءعافىعكذ

نجهفيبعدااللفكرأيشهجموحدةالربابةقولهاهـاليهالصاجةشكف
مؤلفاالقاموسقمنايظنبها



اللزئ

العسارفصولدأىيوسفنعتالجيموسكونبفعالبون
لمحقيئالىء3جمعنهاعرفهنمثعبهةفهوصفةالمعرفةلإللعابتاأى

لغايسبئتإلعائةالشاللهوقيفالعدملىتعاالمحهعلىفهاطالوعدم

دكلبالىزألدهمدحلغهتئمبااحمومهايهاممؤلهفحفولعقيل
اولالىكددةالهاسيأعأفؤاعولها5لنفكالدامنرفااازرتفعهلى

نعبيهجمضداالطالقألفيظالةأفآوالالمدحلمقاممراده
تقابلينموهوحمعوربزاعبىبيجماقتطالبديعامحسناتمنالبيتفى

الكوحمعاوأستعيماانأاللسمذكرفيلىاحيابصدلبمانواحلةاولوفي
فةطابينولفظاالتاملجضاسيقايحاوا3ركبعدالوضقالمستبخعته
لىكاألمهصفظقالالمعنىألفيالفظينوهوأتفاقأبيهوصفةلىتعااقة

والسالمالصالةوأفضلاماالعلىقهدالح

واألضابواآللمحداالؤابصطاالهبمآسكلى
خبرصثقظاهرةبرورفعهالندلرقيلءإلالبتمدادهبتدأمرفوعاط
الؤللالقمنبأكقوونجوعاوقيلوفالمحذمتعلقهقيللته
أستبرهماواالكفوفإلمحكأعلىالمف9لتووالتافىهرظافظص

وعلىيفولىمقولمبنمحلفىللةوأءااليتدابرالمبتدأوقيلانروراغ
نصبمحلفيهامقولومايعدهىلوف3كذككللعطممابعدجله

لىطفداللالمبهبماتعاقمععلقةالتعلعلصلىلهالمحلوجرؤالمحولى

مصدرانعمافعالنعامااممابمارةتمامقبلرالصمالبرعنهفىالمالن
اعأثثىأىعوأتدانمثولهفيئوالمالئمالمرقالنالأو
التعظهعغيرهطبوحعلىجميللجيللالوصفالحدأىصهختهءأتنعالى
اأواخصماقاقااسيطلمسقاانوجودالوأجبالذاتلتطئابت

ورناانمسكثصالهدرهـعحقولمالجناسلهسبهتكابداجمعلوقهوععدالنه7

اثاعلىكتلعالااقولاآلالحالواعنانعكلليبناجهمحلشأممس3اومعنى
مؤلفاهـذكسيأللخكمن



ةممة

صللةابمفموءللشافهوخليلةصليصالهاانعامهالجا3أومدص

وحمدفيلنظيرماشحقلجلةاخدأثذهوااليعالذاقىنهالضهوناال

قالىثمومنالواجبؤابعلعهاثابشكراجمدهيقحنعامالاهقاباة
سيرقهرعزليلحابلمفيلواغالامنفضلأ3نهالكمناهاهاا

شصؤرفكعفدعليهالحدأبرأكانملحامدقاليقالههواة
عايقأةأقددورلسولهاقدتغالىلىكاعزمروماأكئروالنهالطاق

لوااموهوانموجوابهصسثذلكفيحسوقدكانالميمهورةفإلول
االالمطلقحليةأوهذايقتضىاضعهتهمبادمنلىأففالتدلذانهدةعبا

ومانحنةوالمعاوامممإلنهكامرقبة4إنمةالعبادالمفضولليقالأن
انانااللخمعلىالواجبالديونءاداقايلفهومننعمحمعصاعفجه
وجهاماصداقحامحطهىدتحعثمطاقابلمفضوله3آجادالى

مجهممتهوجعاليىجهتهمن4صاصاوحبلىتعاالتثهواالفتغارالىاظهارالضع

صاالميوحمدهاحالمةالهةامنتهاهافعملافهوإللم5رحماعالمة

بأنهفىالثطرجنعمبالواسطةاالؤلإللطمةتاعلىمنهاخأماال
لغةداهيةشرحاغالوصفقولناطنببههماقؤأوفىحمدان

غيرهطبانحومعنىللسانللثناورلالمئحذوردعك3مجدتغ
بغيروالمخلوفافيهلهوالجبلةودلطبيةمليالمحودعليهالجيلان

صونهمنأعئولؤةاإوابوجهحةهبوالقامةاخياربهطول
والكذاتأوالكالمهاعلىامالقدلىكابذوااوحسنأحامرالعاالاختما

يسفوحمطبيلفيجيلفالوبديخرجالقذيهةفاتهواخالتعالى
وعرفااتغطيمامطلدمعحلعلىييلوحمفوهواخةمدحابلحمد
قواهـالحولوتهومضيونقولهاالحاللةالالحارةايألمالوحهاشارة3



بالهـكلهألكك3
ةى3
وولم4حاذها

أولا3ؤ

آلكرلاواوهـالمنعمتعظثمعلىيدلأصواطدعرفالهعظيماعلىيدلأص
ستةلحضاثقفالههاخلقالىعلعهبهافهأنعماعبدجيعوعرفاصرف
إللجعأليفقدأفرلىة3اممتابرطثعنإيضرجلجغلنعسباوشرحهاولعمان

أوعلىطتاننشا31اخهمالحدبخاغكلىجمقاطفقكلىهاالواواوأفضل

افجمعهماامحاوخبراوالظاهرأنءانثاطمرفينالمجوأزتخالف
نواكلذمركواللصالةالجدو3اللمحقراكخيالىولمالوحملفهوشرط

قاليرادوىاللالستئنافواماوصهمالمؤلفينخيالفىمحدعلى

ستئناهـآعلىخولهاديعهدالواولمادلىطم14صمحيماطعب
وئقرلمكولنبيبنوأواالكسخئغافنحاالمشفىصثعاميافيةافقدنحوا
ونحومىرقالمبنوتتصربصثاونحوالتأكلءامالامرافى

المدلمماقدونقوأونحووارغمنفىرطمويذلهفالهادىاقهيضللى
ولجزمتشموبأوأنجزموالسحمبقرنالنتصبكتلراوالعطلوكانتاز
عرأشاوقالاالهصاصدجمرعلىطفءمسواآلخرونقرأريذ

يقصدالئحوروأنقحيتهاذاقضىيوصاالمأقىالحمءث
علساؤالزملضفىامثرمجهعطفالالنسعئنافللوهذامتعين

النجىماكانكافىالبيافىفاسعئفمجيهالمفينعمهثامابنمطائمهى
ارابرامعاستوماكانفعلأنالىيستغقيوالعنرفيان7ئوألرالمذ
م7خروهذاابتدابماالستذنافمعنييقالوقدامحلههذليسكاالم
جأصذفالمعنهمالعطفادإجمامعفتهأربمابللواوأواللاقىلحا

االواالمغىفىجعللكنهلجاأؤلفىتقعئدهوزااالواستئنافواوأ
امجمرشجهاالكخولهافيواوصوالئاهئفقمالقسامااللهافىبلةمقاراطةإ

حتىذاعلىوحملىوجماعةوأالخممصحوفيوبناثبتهاااكائدةوس

اواراثدةعاطعهوقيلىاالخرىاآليةبدلهلأجمابهاحتاحاؤهاةاذ
11أىكانمحذوفوالجوابهماعاطفتاكلهمخؤثإوقيللىوقاوأا

اإلولىونادياهينسبوتلهأسالمحافىلمجثاوكذصهتهكعت



ابمه

عذوفوالجوابحكاطغتانوهثماأاالؤلياقولعلىزائدةنيهأؤالثا
قولىفىظاهرةـوارياداثافىلى

فتهكمعرىسفأهنظاوسنوممطصاأسعىألجيرمجنطمهينللفا
وقوله

يبغيزمننقلنتاوأذفاكهألمائحارمقتفثولقد

انهالحالواأيوقدمفمرهالصالوفنتوفىاوذكرفطمحل7خرانها

لحبسءالنارفاممهاالففيألضاللهمأسامالهمذلكقبلقدفت

أمثلخموجدتعخروجاتأمكوأئتماذالمحبوسدضالاغنأالتفغ
ن3رقالمنتأدإلحيمشمثليعبربهملمادخولهاخيرإهنإرأئده

لهجماعبئاقااالبخداوأالكانارأئدةءلعاكيدكاالتافائدوانظرهل
ةزأتدفيةسعئابأندوقفهغالمملىيوخذصفياآلميرقلتمةالعال

لواوزائدة13حاطاوالرائدهبماححطالحاىوذمالىأؤلفى
قهفافضلههنأفعلإأفضلوالصدالحافىوالهشاحةحشواتقح

رههصدوقعاسلىمصدراسملصإلةاأعظمأىفضالوعطما
مئاسيةالتسليمكالحراقاالجمامعنهعدلتؤكعةكزكلالتصلعة
فىعريمافأصنمالىافيلىعاعالرعنالختشرحفيطابآطقل

لخفاجمامنسىلفااونقلاابدآللبرلآلتصضيراوالعلىلشرعهةاالصاله
ئعلباتشدههاهدهدرشامهمعوحتصيةان

وابمهاالتصلعةوادمنثالقيانوعزمتالقهانرت

لتعظيممقروفصلوربهاارحمةلىالتالتعامنةلمتالاوابعنهران
ينمياآلاالسمتغفارومنالمالئكهشالهبوئنابالتناسب

أيضاءالدعامطلقالمالئهـةمنبلوغيرهالعدوىالعإلمةقالءالدعا
تصلىالمالئكةيثمانحدفىاالسهغفابمعلىصنقاعهموإيسشصال

نهالصليقالأوكاارجمهايهماغفرلهاللهمتقولمصالهفىاممادالعبدعلى
واحدشهوبمضىلصالةثخةاانلصواسمندىاىالموفىوسمعلعه



صامكمى

ستاالةالمالئارحقواقلىتعاالمحةالىلنسبةتطفالثمصفال

جفهيدهنالجماعةقولوأسالهعضبعفهم4دعميينداوالى
حقاأللباسيىهنلماكبهمهعدواالصلاالشراكأفتحاؤهاهااحد

لىاأللفطهيرهغههكأعاريقولوكالالمعبتوكثمقوهانفوه
صصامحداوفعألبمهاحرافيكالنانانيةااعإصهقوم

ألصحمةالثعانضعقماوالهاسناداالاممكاذالجسندالعهإلختال

والرابصرإللمتعدىاقآراعسيماواللمجسىاقاحرنعللصالةواهتعد
لرآذفيائوحقالمعىسانعلههدجمىعليهلىانملوقهلى

ادااآليةلحححدمهتأشب3لهاومااهـآحرالمحلهيامكلحلول
صاومأليراذانالمالض3رغالممثهورخموصحاعلىعلىهانام

اةطبيممةافىادعواوحذاالجمسيقمنواالذيخآاياشثايعيعفرولط
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أجداهااالمغنىقولىمعلجواب11قذيقالشعرئكيفولصتتركالم
الأباوإالمامايرهلمارابعةالجهةفىههاذصاآلشتراكاقتضاؤه
مختصراانتهىهطلمقالحاجباوابئالغةاأتحدتأوىاذبيظاوأوجبئه

فديمامهميبمابمبألمحيةاأممطوالسالماإلميرمةالالههورء
اصالهاقيلمنفاقالعلىحونفعليهأوينعالثقوجهعلى

أىلىتعامائهأمنأنهخكالاوأمحاقيتساليماأبمعىأنهلومج
عنئقالمناوصقىكنوزالحقاوأمامأرواهفبعئدقيلعلعهكاصبىواملسالا

سمالاحملفيهكنلجنمفأفشولىتعاائهأمنماسالماأنقيلىلىا
اشارةأوانهاذشعائردينانصنأمةاكالوهواالمغواهحةعلىفعه
مممداأفضلمثروقولهامةايعاللهقاتأتلفاالفظيةاالمعثعالكاةقرد
لفعنحبردالخيرالنهالبااهبأتجريكامنلهمزدضبىالىءخبره

يقاونهاالقاموسحطصاذكرهكلىالرتفاحوهواومحرخمهاواكسرأ

مصدرانجالفكنالسالىكونأولىاوهذارتفحأىفأإللهزكفع
إفبؤامنوقيءزباالهوزإلبدالاللهنحفقيلءمااوالخرك14

وسبقتءلعاواووااتجعتوانجعلمهأصالالمفهووأوىالمرتفحنالم
مرفوالنهءالعافىءالياكتوادءالوأويافقلبتامحونلاحدأهما

وهوعرةأومفعولغليههعلفاجمعمنىففعيلاتبعهرتبقهناوتبقوراغ
أيضفريهولبهأصلئبتبليغإلفاايؤصوبمنرحلعهاكرأوحمماذاتسان

لصفوالخلوصامنمفتعلالمضطئغيرذئماوقيلىأعمفيلةفا
تفوفايتحلدأةلمهالمايخلتجرتبتهمنصالخلصىرأىالكدمفى
فخمبعدلمحزصهاوالواوالفا3ائرالمطبقلوقوعهاءطااالفتعالءتا
لهغاانهلثلحدةراشالعلهمشلفظاواسهلتةابمفعالمحألهاألةور

لدئاكسالمالبافوله3

الثالقاشكثهااسطبى
االعلهافلثاعلىله

العاداالطباقفاحرف
اهـءعثاالالوألضادوإلط
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للتكنيرأندعلى4ثيراثناعليهثنىأينالهيفبتضعحمدههفعول

بمنينالمسلتعدللةألهبناعكلىاكراجعدهأكنمإلحأوجعة
عطفواألل2خاهدفيوايئلمحوداوهوأعظمعلهاوسماقهصلى
لههمصقوامنامكغمعالثئلىرأهـاكأهلىوأصللنبئ1على

فالمقصودل5أالهفزةاواككاهمزةءالهاقلبتأهيلعلىلعصحغيره
ألفاالنخميرلهءشدااءالها6وفاثافأالأعتىءالهاخشمناالالنوءا

دقمالهالمل
نهأهيالمجوز1بأنوالقولالصلعالتكسيريردوالتصعيربج

حندألققىلهانددطيمالاالئمةفاكممنوبهفاليستدلاصالغيرأهلى15اتجفاكالم
ههـسوسةنهموتخحيبهلتصغر3للعريىكعفحدهيأيقولضاواليحبعدأ

يؤرلذئه3ءألفاقلبتبعدفخومقريهةالوجدتأولأصلهوقهل
يلأوعلىكيرفاالموربدليلفىلهمويرجعلهبرجعونضهمآرحعاذ

ورامكبربالفيشئإللمصضرعلىاللهداالسقبألقولوافلعلمذوأملين

والمكبرفرعهجهقالوجودهنفرعهنالفاالمكبرنحوعفرحالمصغرفان

ولومؤهنعاجمالدمقامواإليفىلجهقهنفكةفالةاالللمجهةمن
كانهءادعاأعءالتقيالالصالةمغامعياكقالقاضىياوفعممرهعا

لتعظيمافاشقاالتخرجهاعنلهبعةواءاشعاراالنجعاالالتعظمشعارهال
علىالمطلبوكدبنوهاشمإكعتسمالماهعامكضدناأزكامقاموفيةلمرل
معارعندوالمحنبمناخيقبوهأومجندالالحنابلةوكذاعندجاا

والعصلىجعنهروآدوآلالعهآسواصعلىل7خمفرقالحننية
تؤعدصوردآلفئكاموهنالمدحكلآهقاوفىالمطلبمبدفيلحارثا

لنيىاعطثشعإفعالأواالمحعتحدكافئيردآناعيفاولموانكان
ؤلاالفرعهةجسفىناوأشمهادأومحبهدصاحبكشاجعأيفحا
ئيهكبغلنابسكوفيأومحبواكعاأومسهقالككغفلفاالمجذف
هبهومذكااسصحقمقلصاحبعكلىجمعاسموهناوأقراوقروأبغالي
أبماملمألفاخالاالئهوفىلجغكؤكرهاانجيةمنليسفعالالنسيبومه

هاخ



أأأا

لةاخومدلةمواوييتهلجنكمنلغةحهبوالصااألخفشالحمسن

رجمعنىمصداالمفىاكأامالةالمنسوبالىاهنبهوالمراد

لنبئلعاحوهوهنزيدعدلحدعلىلجاعةاجملىأطلقتبإثما
النابرئنركييلابعىلتيطلكالمنمؤمناووسمالتحلبةلى

تعودمجؤدهفقيليرهولمتابفانههتارتذذوأنلمبؤةفؤرالمريةطولا

منهـنيصصثابىأنهفمنشإليخثمسبمةالعوابعن
اآللعومخولههفيدإللذكرمحاثالالوخمىااوفيلتابعببلاجهخ
تعلقالنهالنظمالتحينألرفهحألتنبيهيلثحضعلىؤطيهجمهنمءاعتنا
غإلإلقافيةتعاقفانبنفسهلياالفاليسعقلمجهثابعدجمتفيهقا

بيتتعلتيانهعلىنجمناوانينفالالمفمألمرشفسيرنحوقعلقأوتجلقىهنا
ليتعاالتهحقطهقاللولديناغضفرونقول5جمايعد

أبأأاليهىعنعارقةاالعرابقواعدفهذه

النايتهمأىأؤماملعةضهأمابعدلكائرتهافيلخوهمزائدةءافااـذهفه

ايسبعهانذلد

ادلةاثالثهطنق
لمتكوهـشبدرغععاوالال

صسضء

ةصممىكاحدادارجه

هخسبققعبئدش4و
لمعهة عسركا



الكى13هوانبم
االجمالنفاجزفالمسكل

فهوصهححخصص
اهـوحقعيتمهفاجمارفا

اااانحوع

عغيقهجزلىالمسخل
إهـلظ

ينعمهلوحظت2

15الالحبمكىأ
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ظةأقوؤالفاظتجعةاالربعهموشيومعانوعباراتئالتوء

ختمضعكلىممابمطرةممهيتهافيوقدالتومعانقوشعةالعالتهومعان
هذه4طلممياافىبئاحتهاالواؤيغوستئةسظألىخدئقطرا

المعافىعلىالهالدوصةاف1طلةالمحتماراالانواشتهزعفعرلخسةا

دمجزشقىأغهـراضبعضهمابأكهطاالههروضعفهالمحقققالصةماف
تحهىلفاظاالالنزاجمااإلشافي13ويالختاربهاوعلىانطقا
يأنءههتصرئارةاسؤيهوناصهةبهوذالمأنمجهكلقةمروالعالليل

فعمرىالخينقبولخبالبصرث4سوسجمطلقألفاظدالةمطلقشبها
محسوسممالذهذينلدداحملاعليرصلىستعفاجزئماتالتثبعه

نزبهذاتبجطصاليبماةعلقوواآلهـافافاظلاللبصرضاصل
لىشنىلوسالفاخمحلائعارسيآلقاالىسامعربذالثالمهتماتكاصق

وأستعلىصرءقيدأعنىااءابأنلسللمجازحصغهرهاماتكونألن
قافالمحسوسالممذراليالهامحتأندرايحثمندكاكفاافاظاالفي

حبمشمصوكهامننوادعييليالتةفالعالقةدمقبعناإلنقللميهنا
دلحةؤلىالمالقةذءزعدشىهوثلمقمطحكنثممةعن مدنقالنامحة

صامافىلىالمنسمةماعرالسعدهال3ماهذاعلىاألطالالئاة سخلطاوكا

ور3لىتنعةلنقلاأنفعم4مطلمامقيدعنقلىاالذلمجهينلتقع
فوسهفىاسالفاكرضمينزبمرواببمغالفارقاالمجازودعذفىءزاإلا
مسءبلعلبالمزد3فالمسوارىلتباسايومقدأنزلماغلجكميابنىآدمتعالىإ
ايبهابرمفألالمفسوجلغزلاهنهلمحذاللزرحمالمنإلتالمابلباساللنضها

يههـءانعمسهضيبهبمسبلحؤيهءالإاالصليأمننكلإاماسفاا
جؤزهقواطالفصهرواألؤلىرأيتعشيئبنؤسطصالقةالفى

النهءالوطزاثدإلاعوفيسزهقالتواعدشولىكنتعالىقولهفىلوفوعها

فزاشلىاقزنهكاءبمبءالوطالنالعتهدتحؤزبدالينمعكادةالزيه

اأراأخذوقدائنةجزداريحإتابأيقتفنىهتانوفهو
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بهىالقبلهةالبأنمزحواوزالمجايفتعرافىدفالىعشعاأل
ىوقاعدهعوهوحخبرهذهلءقوارقواعدقاإجائرافىتدبركىاد
آجزئضاتأثحمامنهايتعزفطيةقضيةرفاغيرثرعايهانجنىلغآلما

لمجوحاوجعلوعثاعلعموقىعاوحملو4الجزقمجعموصوعها
زيدمنقولكفيزيدعلتعزفأكأردتمثالوسكبرىصغر
ةالنتتخرخةوخصلءفاوكلاعلزيدفخؤوفوحصفاعلىصقاعدة

ولعافىواالمطلوبلجزئىاوهوححرزيدعضحمزاطاسقمحر

فايامحكرمكاهةقضاياقواعدأىوصهاصفىلفاظالاأىئهذفىهنماالمراد
ارجلىأعربيقاذدرأعربمصافعالألعراباهإن1فردعلى

طالحاالواالقصاحالمغةفهوأحدارأصلمةأيخض
ءاالثهاهنتخرالمعرداحقةاالعكونللراوالحروالحركاتنفس

وامناركأوابئخروهـواخشارأفيوفىلمذأهوأحصحلىواالفعال

هوكاآلحرلعاملأوماةاتفىآخرتغييروقيلماكوابالحما
ذإهوأمرفعلىعاليهفىالمالشودالورهـىوتصواطاعالخلث

هناعمبهوالمرادواالعلممرىوارمحسيبويهرقولىوههـرظاهمعنوى
عمالتىبيةالعرعدقواعلىهطحيقاهنماالصرادبهانوواالقربالف

أىقوإعدلفاظاالهمذهأىاوراتواذلفبارالاهذاشماغنحوالنا
المحوقواعدعلىالمطبيودالىكاأىكيفحةاالعرابلبياكياكامةخصا

كرضىعرمنعفالرقةالعااحرلثاكاالمأحوالمنةتاا
نهةفىاقاالناكسرةقهالضطزءياواوهلتكالزةألدخالوأجممثى

وافىنزلومنهفعناهعلىعرىوأماعرىنهئرهومحدفصالأالن
وفخبرلمحذرخامالعركعلووعاريآلرهومصدهزهآلذكراكلععرونى

التعرفيالمطابقةلقوأعدلعدمالنعت5الذأوخبرثانعاريةىوأى

ءمهودومجىاوالمنكواعدلمغهزهالهنحاللنصباوأمالقنكيرواا
والعقدفيظمهاعاملهعسذشفمنلروانطدأالمتمنالحال
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رمصدفعالياطنابياعالمةأىىيسكرنسثةعنلعةاصظعار
التعضيرعنةابالفىالعرفماجرىعطاذائديلفظالمعنىعبرعناطنست
فىالىاءكالإصطالاهننثيفتطوعوواالرأئدقعينواألقانلفائدة
كذلكيلوالخطولحنوتجفاطاعنهطذاجرد3و5أرادانهفيعمل
ممةصىواضيأفةثةعالالداملالرائداللمقمطراد3اتهفىءوتإالحرى

حمذكنماريذأىأوالمضةثاالطيفاصحمةأىنيهياطناي
نظماثولواخالعنففوراعالمتةعنةدمجرأىطنابال

حمفئهلىةأصكاناالطناىصةأفسكونبفخحمتقراعته
4تعاألته

هاصحديقلننبموللىتوفعقااأسألبىرواقه
أؤذمفعوليلهالابسيوأسبقهاعلىأفيةأوايستنضالواوعاطفةواآل

قجماخأؤأسدلهفوربىمراطراقادةبهماملالمقذمألسألا
الخفادملاللاليضااحلدحأوبعانللثوهوصاأونظرالمععاهمربىأى
هنأقالالصأعراليهونهماالنعحخوالبيادبرطقلتانسبقح

أندفييرضباالمضافاالغطرتنفهوفيلعراضيهالقوطمكذلك

رفالىأعرفاولةالواوقدالجاللهاصعبمهنالممبوعكعلىمحمارتجة
بفهسةكراخلؤوعحصطالبآللعرحمفلأسصيرالمتكمضعتى
وألغهالعافىمفعولهءاخوؤواالمقدرعوجولمستترلمجهوفاعلهطاهرة

احرضاودهمحاةءاطاقدرةحاقؤقمصدرتفععؤيقاخوواقطلل

اجالخهـاطاعةاخلققيلىواللمااعيةوالمداجقريأدةلهافالالمقارن
عرضفحهاذلمجمطاعةالثولحاقدرةهنضارجنهافرالمحح

مالاميطآلؤالناوااحضهـاآلالتمحهايمالمهلوأردنانعممغارت ضأ

ادةوالعاسهاقزبالمةمعوفةتمرطببةماتقربوالقربذوالنهىاالص

اأحهطألحوأحللىإشنهراذالمعبودهومعرفةالنمةبثصرطمأتججمدبه

لىفولهقواحدةةصااقرآنافييذلموامزتةعزفيوالثؤفيق
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اتوفيقااعنبموبلىاظةأسألأىبأسألمتعلقلىاأالإللتنوةيئوها
افدأنأضألأىإفرعهةلإلمضيمامقويةزائدةمفالاضولمجقلأو

اذاوسمعايالمحةصلىالحديثكانلمافيهوبدأبفأغومنيوفافنى
النجعافىاسأيهـوعلىعحمسعدناكنحلىنولقولهأضسهعابد

األيةمؤمطبيتىخلدولمنذىووااعفرلىرلألمواصالهاأفضل
مسكناالفتقرىمنفاللعتمبهموبولموهخالىعلىفءولمنأ

وصقهمجردإيلمايضاشمفالوضعوفلىمنءاألصلكالعاعلى
صفةوقوعهسجفيالىةمحرثثلشااصالةبنىتاضفضلكانجمة

وهوخيرمناالصمهايرقصفاناتخفيلفخاذدنعتاشوخبراوصحلآل
جمهاصربركانوهوخيقادبممتعاقهوولفدبرهفمستترجوازا

ولوالموالمحبةناصاافعيلقوكحدعمجافعاالسازوظاذفا
لىاعةطاقدرةخلقالمحقتعألىمنوأطلبفاسعىأإتوماخصمن

صديقالهبمنكانيرادأنءالدعأجمقاموأالليقمحبتىفيصادقرلتلى
بهالدإذلعارصواالمحاناأمحلىمقصعادقونفىفاضهمالمؤهنينعجه

منيقبلىأنتعااقهوأساذوجهأبلغعلىإلمطلوبمالععخققاة
وهرللدظمحاؤفغننانجابلنابرثاوععاؤهخالممنمجعائوأنلنألطم
ديقامقوتاتكونجمالنههطفىلمكانطسهرارألتاثقللن

أقهحذوصانجملىنقطاعأالكنمشلنيىفاعاهاوعلىكلمنمال
هذاإلبأىءوأقسامهاالجلةلىتعااقهحفظهقاللمجاشئكل

قسامومضافينمحخبرلمحذوفرغقىأقسامهاكصلجعلةاح

إىمحذوفأخبرهأومبتدمضاذفعلىةلجعاكلىمحكطفالرغ



3أآ

اتعافئأالهالدالمحضوصةفااوالختارأقالسايقةاإلشارةاسم
وفمحذإفعلىالفصسبوتحكليرغأوجهأربعةفىهذدالخعموس

واققديرتديرلمقهمتخمجذوفلجرالوالجلوالعقديرافهم
افىوجدشأقى3ةزدسبالمسروذغادعدالوقفكاوحصلللةافى

المحاوراتفيقأذاشاصلصالتةخالفاالجالمنفعلةوجملةترجط
الجزاعزمنلامجوحعلىقدفلقوقوالجموأقولأىكالجلةول

علىاقبقمبحأفحاثقسشامواتأجزآئهوصوحطهأىأشئاجملة
تتحفيمرع741ررجفىفىابوعلىغيرجملىومن4مفيتركبالفثالجز
كاصطاتجؤئىاآلاخهاثيرهاهنأفسأمأافهالمرادهعافاوهذاك
عضهقالىعغرجطاينداهاافرادالجلآلوذكرصةماشرحهذاإلبأكر

اعطألمامناومينانسبلجلةاههةشارصالماتعالىاقة
إءفأع3والحافىفاد6ولماوأبالىاآلمإللوسم

خالايآلأذامنأصكلدرسبممايسبقىأواستئنافيقعلىوعاطفةالوا



خلبمععتممنتفضيلاسملأفإأعمدأخبرههبهلآلواوضاقأ
غيردإبهنعقكلىالثاكتوأدسكينثالىولىالى4حركدسنقلتأمممصنال7
ويركبقمفألمأبئيعى1ملدثطالناقاكظواأممىفيهبميالؤواذا
الواقعااآلمافالجوابوجلةنمرايرالمفيرجمماإلغىسظذالا

الجلةوانوالجماشكلابينأفرقامنانبحنتماومةالمنهتهذهعلى
أصماواعالشعلجاكاواجماوللح3كافكلمىاءأعم
ألفالوقوعهاالمنققبةةضفعايدوحع17إشولتلالنصالعلىمبنى

ححقيقهلتافحصآزتوجوإلتقديرهمسشترفيهوفاعلهنمطبعدفغ
عاياثوتامجسنفائدةيدالمةااطظأنحمافىاطالحافيالسا
فصلىجدسبوالمةنااكقدواشار3والىلمحطالجاعنهخرجشنجيهآصهفا
مجمنةمفيدفائدالفظنحرتثاكلىا5وفائداالفظمنكزلىجسث
وجملةمرطالمقلمةوفىالظاوالمركبشعالموضاصالمفردلميمءرتيما

ءدسوااسنادأصفىءالمعتهلىالمركبفظالةاصاقةوازحقاصدواب

والصركبماسمقعلىجنهيفظفاأوصيهماالسكوتسنيررةداأذاد
لمحؤالمركبجمخمنقدفصلاسناعدلملمضصغواإفرآخرفصل
صنةواالمفعولواسمالفاعلالصصدرشاسحمنحرجلىوأكااإلك
ونحوقاموجملةمقااكاكزتذوزيدفوقاماليهمصندتأصامعهالمة
يهاتكأفىموايسصحمروجلةزيدقامقامانمنروةامزيد

أفادمااذاغغيرهول1ملكايفهآئرلطأالؤدأمورافيكألميأالؤلى
فآلالنؤصاصمجعمذالدوقدأشرتلئائدةاقحيىوناغيرإيففىلننم
فيهأعمافىادراقولهالتاخافىايتريألقادءحموالؤلقدبرهـثح
اذط951الالساقانهافس5غيردالمغهطلةالمعناهاراذمح
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الذئالموقفالكللىواالقالنظميقالخهصارمعحهبماهذعن
لىأقدتعاأيمأللمرادشاصوقدالمنظومة5بهذالمقصؤقبتلالبذمذ

لكلالمااراجمكرفارشادصبيلوسائرالمؤهنينجماحبتىبيسكأك
فيأبكوهوواغيعرعأندوحرابهلهلرجملماوفدمفكللىلهبنرجملمأنه
وقففولفىلجانسبهوأأحادافرادالجلةموالتىخصوصاكاخألم
وتاكافىعهاصذربهفرأشرولكثتلهحقمفتهمعرفةعلى

تامالمزلجفانهلمحوضراعفاعلهعمجردالففحتهدخللتاثمالنتنطارلا
أاليخظإرغيرقامهنالكنوفيعونحوهمابهرالمفعولالتطائيأنهمع

جعب3بهالمفعووعلىمترقفالمععذللفاتعقلقلتفانوالمععذبه

أحدصلوهومعلومفاهقعولىتعقلىعلىانمايوقفاقعذىتعقلبأن

اكراصآلطضاثوباطالبالجلىبلالععقلرالجليذفالجممصمان
مهالبنيقةطرالكالمهنأعمهلةاأنهنلناظم51دأفامالثاكا
قاندحبلحااابنمطوهوظاهـترادألهعأالىهبمارنحشرىوذعةاو

ناظرالجدشوقالإالصولمخعفيمالكتعريفالجعرف
قعقئمرطالوااكلىاوأمااطالقلمحاةاطألمتضعهلذىهواثالترأد
نعتبارمماصلجقلفمميتقبلىجماكأنتالثطفيأوجوأل
للةاالفسامفاكراتعالىاللهحقطالقال

رطموزدهـحهينوذاتفيهضرفعلعةاحمعة

ثافكصىصعتكنوانمحغرىأخرسضثنيهنفان

اورئتوتاسىجملةاأقسامأؤلأئلمجاسعةاوأقعمامأ
المبدرءةمئالأؤمؤولجأومسندصرالعهمسندنثالوح3قةح

ىذلنناهيدوعمذت5ايدممدالهصصمرإلالسمحتيفة
صرخاكركذلىةائبااوهتصوموآخيرلموانكذلكمؤؤل

سنوكلبدحطالميدوةومئمالالعقعقثرطهاترثدانامسحدأقائم

فالولحبتدأوااريبناأعوالجهورانمذهبعلىبطاريد



ب7كل

أعربأمبدالهنثقاحمعقوانفاحبهقهوهبدوءالشقذمالمبتدأحقاذا
وهوزيدإللمدحالخقوصأعربيدانزالرجلكموكدكلعةالواوففع

وانؤاسمهةفحلعةخبرمحذدرفأعربوانةايهأبرقبوكاأمبند
وأننحالمعنىونطعوايهراالحمعقسواعأولفاإيغايراعلهاحرفخلىد

نحوالرجلأوغيرهمامعازيدقائمنحوهاعرابالدؤنماأوالمعنىئمقاازيد
قمسعاههاحملةونافىأىفعلعةئمقاتدشيأمنهمانجصوانمأفييغيرأولمرألدا
زيدأوهضأرعامماضعاكقامنسوابمبفجلأمبدئتوفعلعهتممي

معلمتصزفاكااوسواعصانلدضريمظاممممزوأوأمركعضرلت
قصاأونامثلقاكاتانوسوأبمالمرأةغسستوجاابهنعرامأو

نحوفضلأوالمفعولكاهعلمبنماللفاعلنوسوأبمزلدقاتمانك

اتجعنزيداضرنحوزيدوفاأومحذمذكوراكأعثلنوسوابموناانلر
زيدايرضربتالمذكوروالتقدبتضريفممؤمحذوففىلفمفعول

نحوهللةشغيراأونثامعاللماستفهامحرفعايحلدضربخعوان
واألجملمجسبأومثلبدئتعماآلنكا4حرووسواقامزيدوماقام
ءوسواءاخمااحرفأدعيوعؤضذفعوزتداأدلأالزيدالنيا

وظرفيةمعلىأواليقاكذبتيوفربتأضرنحوزيدعليهولهتقذم
لومجووروصايظرفمابلنتمادرظرفحةىفيمهاقساألثوثاكطأ

لجمارأوالطرففاعاللقذرالمرفوحالطلتدشكايرأفزلجىنحوأعندك

وذاتهمابأحدوألمبتدأمضراعنهالستقرأوالمحذوفوألمجرورالل

ولعلحبقوجهينصاأىاتدتسثىجلةصامإالورايعأىينوجمه
قذراانالمثلولأوجأرولمجربظرمابدئتينجهابناتادهص
ؤجمونيقدراسماأنلنهفاالسغقرارالمحذوفعاللفاحالمرف

لينخاوجهينأعافهىذاتفعليةفتكونيقدرفعالأنلىحميقوا
جمىهذهعلعانوقفتمنطألمفي3لملكنةوألفعلاالحمعةهما

الصغرىاسععرفهمفىيوالوسطىالوجهانماذاتعرفهمفىاشوجهينذ



دهذأدعهلمالعلىوالتمتعالىءشماانإلعنباركاسجأفىرىكاعمبارال
عماإضقالمساهذاعلىبدأقىيقالوعامهحملهقهويمثنمستاهن

لصةمطفجاطاءاإلستهاعاعطتوهايعدهغإلرتيفا
ية5خحارشااقباطملنحاحهاواخبرلمحزوفإرفواوظرفية

لىءشزدأةاوزدشرطقوظرفوكذافعاعمايديرعىامذموبذلألحم
صابدثوهـىطلمقننسبةةشرحلةىفمحاضامسايبلسابعةابىدعةا
لروذصاصءانحولوغعرجازموآميقثمحمذيديقمصازمانحوانسواجمممرطث

لىقفنطأغوابعقواوحماارنحثرىزادهاقممماوهذامتهالع
خبراعننتبأنكاأخرىمجلضدنفىمستقرةسإلمةاتثنفانآلفلها

مزيدقأبهحالرقامايةأؤنتصهيةالاالأوفىلاطفىابتد
قوالمنمقفةاأوأبوهأئروخوقامقازيدأبرهمقاائجوأبرهؤتأبوه

بحشوانيذلكآصأىخرىعألدةؤستمقابوه6أوهأبهزتداقاظننمت
أبؤآذاىذيد2لالثيهابمفىالخأوبماناخرىلذهاحيضرإفىمسخقزيمالمةا

ألؤملىيدازثرخنأتأوفعاصلاكصةاسحتاسوايرائمأوألوه

وكإللميسخمرإصارضرنوؤبذالتيتهآىحككإلرىمحطةقأئمإشأوأ
حهـاطةمصمؤأدمبظكمبتدأصراعنخوقعتبأنإلعتبارين

وغإلمادروبهـمتوأبأؤلىتجدأثدفىقختثأمهنهإزيدابهلتاذا
برخصأقهـإلمهتوجملهومخالمموتااخبراطالقومفمشدأالك

زيدخإفىبرمنخاقاللمالألوجما4كلهـصكالوهواورابطاضنئافىا
جممأنللوقوحكإلهـىحميةوهوزيداغنهوثايىفيخإلسأبوهرابطهـا
حلألممط1اخبماراشرمممئوقهاقعطغالههحملةوتسكماووفثأ

بم6بد01اءؤهحاحقصءاءيمءطمصءالسهلهع



اساماأذاعرفتمقذرأىشرطعنمفصةعنفانرلهخمنءفا

ومعموكيرىصغرىالىاانصاةمعرةوأردتاخشفعايةصةعالىا
وحمائحزمشرطخحرفواأوفىنلواممولوعبردانمشثنفاقممالحقيتهة

مجزارطامافعلىؤدمحقءجواإلوجزااشالىوافعالالتنرطيسثىؤلا
لتةالواوالذؤتتحوفيوأمحهونالتدطسكدوجزمهإلن

جواشاتقديرهمسترفيجمةافنافيكةوهومضارخكانالسأكنهبن



031ز

الوابطاؤلمجلىكقيلافياتالمبتدتركبمحكسترطهـهاعلىوجمون
االؤلالىاروهحذاالختلؤالميتدأيليهوالمنألمشد3تآلخر
فالوإوخيرنهتإذالوهماعداوكيداكهنداألخوانزيدنحو
بعفىتجعلأنلثةالعارتدوهالهندوهاعاذورفىلألخؤوهمةيدوكار

اريدودطالخرنحؤربدعبداوبعفهاخالمبتدتمتبعضمعالوابط
اغاحميةالىأوالالجلةتغرفينرلةكاقزقدىلمتارابعربوهماظ
ققبنلكامهتابئوسبارةعمةلإلعتتارخرهالى7خرىالىنحاوثا

وكبرىوضغزئاخرىلف3وضالدالثعغسيدىمطخالفالمايوهمه
قالمالكلفزطباحسناالقعاموجمعالصرفبمنعتستقلللتانيث
تعألىاقهضظه

عرأباالهنلهامحلالتىالجلبيان

وسبقجملةجمعفعلالجلوعذوايضاحفانكيبهعذاإلبأى
الجلتنهوصولأسمالتىوقربقربةوعرفابهالغةماتعلق
للمشبهمبعنيةالهماهلملدجرفالسكوللصقكلىإلفتقارهمبنى

وصسروالمجىورخبرهقذملجاواالمجرتعلفيلسكوناعلىىلوا

ااومجرورأضرمحازلوقوعمجرةاندهعبةءتدااالوساخمبتدأموخر
االعرابنءىكاقأالعرابمنقولهجمتعلقمختصامعقذماولنعته

الهارأبطهاالتىصلةوالجلةوالجزموالنصبوالخفضهوأرغنىا
لاليمانعرأبأالهنن3ربأنآلممبادرجمةافواعتركتلهافالمحلى

فىاصلهاالعرابفانيرمحيعوفاغهواالعرابلهاسكلئالموانا
عالاعرابلهاالعبارهممغلروتهصاالعراظرففالمحلالمحلأا

محلواليقديرلهابتبعيضوشوبهالبيانفييقديرمضأفوأجب

ظاهرهاعلىالعبارةبقالواغهوبعكىأىعرابالمحالبدضهن
11فترلصنزاشهلهمجعثكاللمالرئهأالعرابفي4لالميابقطربوارت

المئمهورأنااليرادلأفيسمغطلبيانابىلقرينةالمقذعلىالمحلحلوا
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لهاوالمسناالةالمسهثناالمغنىفيهشامابئوزادخيىلهامحلىلتىااطلى
أؤالظماكرلشعروذارةضروفيأللصلةأوأقعةهاهمنىوالد

قالىالةضظفقاللثالثأشجهـالئملممنهوبرةاالسسعة

معتبرشرطأوجوابمضافاومغعوالحبراالنوقعتا
سابعهمحلذاتلجعلةأوتابغدمفلفظتأون

الولاسشادتعتنىاالاتكذللوصليئالسعثناعوااوذات
الجلةوقتشرطاوهوفولهىؤلهمفعلين3دقتضىثرطنحرف

وجواإلوهومحذوفءجزأىثهعاانحؤناالبحافىكهـتممهاطالكلألمفى
الجلةلهامحللتىالامناالولىانيعثىاالعرابهنفلهامحليرهتقد

مايمونأقربوسمعليهافهصملىنحوقولهفتسكيةكاالحالوافعة
كللىندصبرلمبتدأواامنجدوصاملفوجدوهوسائهلعبدعيرا

انوذلكالمحذوفةافةلهافيكانالمستترلفاعلىاهنالحالنصبكللى

مذخولهارلقيسبكمشدأوهامصدقىبمنتففسيلأفعلأقرب
خبرهتعلقبىالعبدوقالناقصةامضارحكاكرويهوكعصد

الحاالسذوجوقوخثرألممتدأمحذوفربهنقسبامنومأىكاشا
خبرجمذوفهتعاقفاذاظرفأذاكألتتقديرهمسذهحمبرااللتىا

هوعاندعلىيرهقدجوأذعالمستترفيوفاوجديمعىقةدتاكااالمبتد
أىلها11اذإكافةدصىوجملةكالالعبموهثىصاحبدالحط

وهوساجدالدسيدىساحدفقولانهلواطوجووقتاصل

آلمخوأوفعلهخيرالعبدمنأىمصافحذفلعبدعلىامنلط
والفاعلالفعلمنكوكيملةائعبهونعإهمأوجاؤاحالىقوله
الطرفيةعلىنصبءومجشمااؤارفىالمهنالحالعلىنصبمحفي
حاالبعنىعلىعطفعلشومغعوالنمسبححاالقعةاولمالجهفعلءمجا
الندءصعومالواقعةلمةالهامحلالتىالجلمنالثاذصةالجالأن

عبنتفبلمانانضباومحلهابهالمغعولرفينحأطلقالداالمفسعول
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ملةشثذبونبدالمذىكغتهذاكالينحوثمالرلهاواالافاعلا

خياتجكغباساولخ5لعدجماوليالموصالمهتدأوخبرهمن2لذىالهذ
ىوأسنهردةءيكالامأفئلهترلاففهـإكأيرادكااذالجلةيقالىفاعل

افىحلذاذعبدافىلمخولقالملىلفعكيةالواالؤلياهاقعساأربشة
بقالمةخص4أفيحوااعلىنصبمحلىشخبرطافىانمماهناللهمحبد

فياقوآلسامنالواقعةالعافىيكسرهمزانانهامحكيةعليوالدليل
جمامعراعلهوفاافعلايعير7مغةمازيدايقونحوظنمذتظنإلب

امزاثعقممعوثاصااإضذثانمفعولياسعلىنصبمحلجوازافى

افء9األالءخهئمألؤؤريداعروانحوألحتأعامإلبنالشاكنى
فىائعاورتستبدومةخسولألعامئالثاثامفعولعلىنصب

نقإيخالهصالثررااعلىحملىوالبهمىنولاالمألم

اهـقاوأاالكلااخضهعاةقعةالواإعازاءةحيقحوهولالافىخبر
بعامتإسستمحمدرالثااسهماءاللمحىظااللإحلاابسال

شات1إءااماالحصىبهىفىإطئ6نحولنصلمقلببالوابمانحاملىا

وهوثيرههـغطدلأعالفستترفيمثربوتصلمبةنامهابعمفهرة
أىوأمثهعإمإماءمامجىنصطهالرمنمنحيكعولمطالب
ثفعوأحصىايهاحمامخوألحربننإضحثةلفوجمممبتدأصالواغ
حلإالمذمنراصإأمميألىحهـىدهمجوازانضديرهيهمستهرةنهعوفاماص

حمنسدمفعولى3سادمبنحعلىوخبؤألةوخبرأىعالوفا
صاصأقبالهاواالألممجسبءالؤاطعامااذصمحوفايظرأكاقبىغيرأم
اسحمهـأئلقديهزجوازاوفاعدهصغبرفيهاممجزهسحظرمضارعو

لنغسياكلار3اليهمضامفءالهاهنحألكوحمبمدأصإمةاسح
جراطسبتهامىاتدووسمادبرهفهوجولمستترفيهعهوفاخيرأزمن

سناداؤذاطعاامهأزصعسلواالفاعلىعنمحؤلمميافأزص
درااصطذيعالاماصيشتالنسمهتفانمهءأثه



3مله

لحقمالالنةفيالعهيصلالمىشظراهفعولمحلاطنعبمحلهـافيإ
ثفعولالىفظافىالوصولعهناإلالستفهآمعلقولىكنهفيهتظرت

صصفوروقارأبننالحرفنيقذصلهبىاالمعضجيثوهنوكل

ساذةلجلةاطتكونوعلعه5معناحتهاجمنغيرالقلنثفعلاليعل
الطعلىوخيبرعطفلعهالمنطورالطلفكرفىلنظراراينمسلمفعول

علىوالسكونااللففمجلىىقوتنإعلجهالضرورفتبعا
زيدنحورأيتالمنؤنكذلكصولثالمضعيقفونالمذينربعةألغة

لجأهـانىلمحعألقواكثا
بهضانماثععللمجروصاصا
لمعلقيهمموشاثرإماي

اهـعألاومبهعرا
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قليلأنغانروانحؤواذكرلليحعةوتضافالمماضىلمزهنوعةالمواذ
قليالكنتمنحيواذ4إفعإايهآواافةضاتإذاجزمحلفيتيلاكتمملة
فعايةألاوالتكونستقيلاوعآلالمواأواذللقكذقلعالكمنتمخملة
فةالمفحاأذدجزلنصرالتموءلتإفصراللهمخؤاذأحاالصعاعلى

لصزيدحيثنحوجلسفاحمعةنالوعةالموأوحيثيهاأ
حضثنحوجدممستأمدفعليةالمحعامجيثجزمحلفىاسصايدلفملة
الوجوديذاكثرإولماحلعةللةواضافهالكزتدكنجالسيلةزيدجلس
ءنحولماصاضاامعللوتخخصغيرهولوودشئولىإةالداأى
ماوابطرفيتاالعندمنلماجزمحلزيدفى4ماكحاحروءزبي

أوبهعنىوجامجةجئىوافيافارسىواالسرأجوهوابئحينبمجنى
لجشاأوافاوأميةبزياأويخاالممنىنىسنهواالمااذوهوابئ

برخانىبعدههإيئزبإفاأويقومثمقااوبيغازيدنحويخافاةبزياد
إاتيهدهاالبخعلةكلقظالخااعينلهماكافةانحيحشاطبم

الجاراوقىمااتجراذدانيضىيئبياسثتقيمدلةنسبةاالحمىانة
والمشهورالمقدرالحروقيلالضافةاوقيلىاالؤلانةأمحهااقوال
للىوقكسلدلوفيهاامضافافىواكمضافاالؤلان

امافىاأنمحوقابطهاوهمعنىعلىحمثالثذامهاوألىص
ساقىاونانفيوكايطهفىمعئىعلىوتمحمففهنحوظتمؤل2ياطيا

علىاثسجدوقسمنحوقنديلالنفرفهةعلىائنصويقصيظرفالألؤل
ضولسابقينابطينضاواحدمنااليوحدانبطهوظمامعثى

افةاالواصالحوفلالئحرعمحةواليشزطعروزيدوشالمي
سحانهوالمقلهفمعثىعلىفليستالمقسمعنصارجماتفنيةاجاإ

يهامضافسرطالوطعاحوابعاطفةأوإعموفا
مأداالعضماوأووالوامىجكلاالقمسامعالفطشرثىنمعتبرا
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ههانبمعتبرجازمادهوصجمنهعماجعوالناظمالوجودفيلعبايخمها
جواقالوافعةاطلةمحلممالهالخامسةاكىوأخوأتماحنءمرورالف

تخوفالهادىانتممعاةإللفاقؤتاذاجزومحلهالزمتيلنهرط
أفامنلهالهمادىلمفهقغدىفالهااللىيضللمنليتعماتولهمنله

لشرطلجوالوقوعهاجزمعلؤاحمهاوخبرهافيااحجنسفعةلنااوال

أوفعليةرمحلهاعهماتالجلةمجلىعطفازبمإلديذقربئولهذاهومنزم
يعودواوانشأنهجلقولهتناالوليئسنيمادمضتفةنعاليغوقوله

جذممحفياالؤلينمحقدمضشسنةؤليقيشعنقاتمضفقد

لىتعاقولهطهروأمنسوفاأوانشاشةخبرلةكاهثلالنجوإاللوقوعها
النلوقومكهاجوالجزممحلهروافىفاطسملةجيبافاطهروابهعتموا

افمنحرأذةظانالشرطوأداةحميه61ا1والشثونالعجاشةااوإلذا

اذاهمأيدجممبمساقذمتسيئةتصمبهموانقعاليقولهمنيقنطون
جواإللمثرطمازملوقوعهامحلخزمفىيقنطونحثاذاهميقنطمون

فاماععدايرواسيئبالبغتةالشئحصيولةءاائسقسبةوهوان
آدقازيقامصصاالنءلفااعنضالبماضمصدرهلجواباجلةاذاكانت

لتىالجلقاتمامإلعلىوقامش5وحدافعلامحلكلىعكوملجزمممروفا
عاصةلالجزمحلجماضاصدرتاذالثمرطوكذاجلةعهـوفاقام

ءعكىفاقبلالماضىعلىلحزملمضارحكطفاولهذابئلجيعال
عطفيزموحدهلقامالمحلاندوالحروقامويقعدأخواكقامنحوأ

نبماداالؤلشبيهاتههاوهوممنوحإاقبلالجحلةعلىالمميارح
زلدأقومقامنحوأنرفعهحسنمضارحماضعاوالجوبىالهمرطفعل
الجواسعذوفانفقيلاخالففقلتاقومجملةمامحلىقلتفان

أقوملوأالعنتقديملهاومؤخرةالمحللبيانهمستأنفةأقومةوجم
يرفخبرلمحذرغمجلفىأقوموقيلهبسميبويهرهومذزيدأقمقامان

حزمىوصاهدهاءوالفاأقومرلدفأناقامانواالصلءالفا عاي



ء63يا

علىاخاروإلصهوالجوافألمحوموقيلدنوهنمالىكوفعانجواب
لفظفىلأقاللماالثالنلفظهبمءولمتقديمنععةوالعلىءالفا6هعمبتد
المعيدالضافىلفإالجوابفىلتعىلمقربهماكسمامعلكؤتهالشرط
االشليكونيثىمجمملىجملةلتعليقغكتورطممةلمااداةيفذ

المعمتقبلاالعندحمهورالمغاربةلكذوالجمودنيقمسببالثاسبباوا

عليسطلنهاحملانبأنهجازألشرطجوألقولهماستشكلالهالث
تهظهرنلتدراالشرطلفعلجولبندلهواباصبجعلىثظهرلماألذاة

شان3داأالجازمكزمتجاتعهنينطلمفعهـالشرطفعهعوانازمب

بأنعهدأوماودغالخهيارأالؤلثراجيبلهالجوابهرجعلظى
يفرلجوالالحقيقةفىوانهكانؤزاجهظصلىاةللألدالجوأبجعل
المرادانعلىوالعرسةالمعنرىتعاقاامنوالفعلاألدابيصافةوائال
واالصلاالإلعتبآفلسولعهـالمحلىعالملىاأفادهزمتاذاةاالد
فالةعرسعدانفحغيقةوةالدانننثعواجوابمرطالىانلثاغفا

لولىإلىااضالرزدازرسعلىألنمرطاالفاطهفىزنعوالمجااششل

رتقزماارادخلىاألأيضامجمهبوهذاالتعليقالشرطالنالمدالفى
هوالدكأفيهابعدوصاذاو3ءادافاللمجوحالمحلاكالسابققمناالمثلةله

لهمرقهظالفضارائركأواايئكأفياكفيبالوسعزحعةالجاالمخ
حصرحصالىثنىالع3ـدرذفةمرطجمالئواذاءبعدايفااوأقعةالخامة

طأبمشبراؤاعظمتعهيراكوفيلعلمسخااسابقاوالحقابه

عيؤتاثتبرالعدمفليسييالجازمنجالنحكالفعلينإفظفي
لفظواطعلىنعتطفهطأوبمععبرثرطبنعتازمجنأالصته
الواقعةلمأخلممالىةلسااانيكنىلقطؤحتوأهفردهاليمضاف

العسادسةعيررهوصجأقصؤسالمنهردكقالوالمحعةعلىقعصارهاتالمفردوفىن

سفطلطثرفةاااالؤلألؤيئالثةتحلهوهفلمفردلتبابةا

هبذابرهوأازيدقولمثمنأهبذمأرغالةمفزدوممالهافى
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فالموضعالجلةعلىحطفاقذرتبرفاناظالواوعاطفقكلىقذرتان
منثدلة11الثافىاهانعصوفألقجيةالالواوأوقذرتاحطوفة

تعالىفولهمقليمآوذوعقابإتمومغفرهبتعاليالظبىنجوقولهمفرد
وعقابوذؤفومرلجقانبكهنمولللرأالماقدقعللكيقالما

افهيقولماالمعئىانكانممايقالبدلرفكلغربكانماليم
لكماتامنفارفومكككمايقولىالىكااذاأصاقالالماقداك

صستأففةلجىفاالنجعاثمكعارألماحموناقالماالمثلىاالمؤذية
فوعانهىصلطقانكااومنعولمجاهألمجسبنعتالمفردقعةالوملثلعاا

فيهبيمعاليرمياقىأنقهلمنلىقاقولىمنكلفبرفيمنحوالصحمحلفى
وانكانمليتعتانهاعلىرخمحلأئالوخبرهاسممننعخماالل

وأتقوالىتعاقولهمنفعهنحوترجعرربنصمحلفىفهلنصمىممعثىت

يومنعتاثاعلىنصبمحلفىترجوناررمبمالىفعهونلوساترج

لموبملىآمامولهمنفحهلبنحوالرجزمححلمجرورافهىكانأوا

بعةتاعاطنهبمااليومنعتجزمحليعبلفييمافىالرملةفهإلريب
محلحبةصحطأىتحبهلةناتذبعةبنامتعاقلطالصاعلى

جضاكطوسابعةتأبعةوبينداائسعابعةأالجلةوهذهايهامضاف

أنينيالمحرجتربدححرففىاالاتفماقبهتينوضابطهضاوح
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النصتمحالندجلفطاكلغلىجلةهوعطالذىبابىهذا
فهوألمقولاتجوعالنعليهاوالمعطوفالمطوفةلجلتين3جموح

علىامعطبرفةأحدامخونصتىانفرادهملىالعقوللوومنهعاجز
وفالحاطالمهقنثيئكااأماالمحإوأةهنتتانيمهذااالخرى

نحوالبدلالبوئنيهنحنممط

بهرمسالوازالسفيواإلتثععإلناجمغالارحلأتول
أنهوشمرهقجمارحلالبذلةلىبعمحلفىالتيهذملة
إللةدشاهياالولىمنأترادشألىتاديةبوفيلثانعةالجالاقكون
ليهءدلالعهاأوفيالقاتاظهارالكراهةمنأرادهمانيقملىالثا

واأليرادعندىإلتقمكثيرإهايقالانهحتىرفالمجسبإللمطابغة
الدإلئنؤنوالتأكعداهقضعورهاظهارسدمجربلمةاالقاعنكفه

اظهارالكراهةلناداالعلىمصيعندفصارالتقيهنالمعنىهذاملىكال

البيتاتهفيويأقىإلاللترأمعلمهتدلواالولىالقاهتممإلمطابقة
جزانغرادعلىهنهماركلهوالمقولذاالجثمينلمجوحالمحلأنمنمذما

أبوقامألبئبدةامزقولكهأبوهنحوقاملتوكيدالمفظىاؤنميإلبالمقول
لثؤواليهوكظبرماوكعدطأضعلىرغمحلنعقفىالثاوهأقامعه

وذاتلةقدالكودتأالشؤكيدمعنوىوالوالباننتفي
رصفرفيعذبدتولىنحومنالمسخثناةةلجاهنىاالسعثناءحعةط

األيهتولىاالمنبمسحطرعلعهمتللىتعالقؤلهاالكبرلعذأباافال
افبتدأنالفالاقالخبروقرفيمبتدأويعنبهمنخروفافيقال

وقألىنقطعاءاالستثناعلىنصبعموفيصواالشرطمعنى
ولىكنعليهمبمسعوللستأىهنقطعءاستثناتولىاالهنافاكافي
بىعذىاالكبر3احاباكذبهوالقهرفهودذالواللةلتفاهفمتوليمن

بمضارعهالمبدوءصدالفعلعةابيعنىألللالواتذلاهجهنم
رأىرقليالعلىختمااولهوررأطعلىضرؤرةفييماظقاللاوأ



ث13كال

اعرالشقولمنهحكوموترضىاماوابئاالضثى

فطدلوارأىىوالذيلاالعوالمتهحكلرضىالحملنتأما
لوقوعهاجزمحفيقىضمامحومتهجلاناسعطهبرالبدرالدماهعنى

االسنادبةاصمأىالبسبوذلمضااتكذضىوهوحىلمفرداموغ
ليهميسواقالينولهمنعنذرثمنحوألهااالمععنندلجلةااليهايعئى
مخبرمقذءوسواهبتدأموخررغأعنذركهفىاآلجمفملةأعنذرتهم
عحذأنليقذراالاذالميزاأقخيزمنإللمعيديتممعمنونحؤحع

بعدلجلةانلمكالحكاامقامافياخيرخبرههبتدأرغمحكتشمملة
لكئة1كدبمساصعربدونموؤلهلجبالقسيرايوميخوشفيلظرفا

فيكونولاغألسامعلهامحلالتىنلافياومابعدءالستثنااذات
رذالؤلىاطبيهاتالولتعذصعكابسوالمناععثرةمخلثهماعدد

لوقوعهاالالمحلألةقيجانمنكرهاستظمانيماصالدعلىشثنىا

منمحلالمفردلهاجمخوقعشهوغسلانسعلمالبقولهمفردموغ

صحلةلبئوالةأالصايقالمفردبطرموتحللواقعةاكشانهاذعواباأل
عةللوأاإثنماذفاولويعحلماالفةالموصوالتكباقاحتكونأدتال

لذىاواالعرابلهالمحلاللىهولذىالمفردوكلىافىاالمفردوغ
الغزدرقدبالزادكيرنحوحالبمعئىفىل3منالعاربةبطربقفعه
فقاللسياالندبععنى

الثاقفىاعرابهوأؤرلممااساماخبرصاجسهتم
ولناظركالعيادهاحالدجىمبنىوذات

محلتحلإلضهالمبقثرلهإتذالىلهاوءالمحلىلنىاإفىثالمغنىابدفىالثطا
فعللهامحلكالتىل3األعرابوبدأفي15لجلافىلهواألوذلكالمفرد

ومفهوموجودىمحلهالىمفهومانهماأحديئلوجهوعالملضا
فسالهلماالالئافىىالعداعلىممقشالوجودىعدحىلهماالمحل

فيئأىعألباقوا

اهـاغ

ثدهأرعرأبالافىقرله
ابباالىااذظب

العرألعناقوأعدفى

االمحصارىليجزاباب

لهالعلمكسعدصك
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لىىمكطفاماقإرغوقولموالوصلىءستغنايصضافلفص
حذفعلىقىبأودصقاههلاكصالمظمةقاواالمضافحذفذاشملى

فمهالمنايبقلتكأةنىلىكذأتجزهعلىالمضعاشاليهءثولبقاالمح
آألالتطممعهلاطيمءلىاطتمامقبلالثثبيهأذالوجهطضال

ىكأئشانخبرفمحذلقمتكشاتيقالنأن5وانلىتاذحقه
أىعنوفوللمولأوداالسناذاتمنالتعلوقولهكذات

ثحذإلبمنويهوكالولأتعدفيآوإلتهاالولافيةوداهعدحالكو
مإضظادلكهريروو3تجروربهنسابقايممبعكماوايسلمجملىالمومحرل

فعلمنتعدجملالوقولهعصالفالمنامحسبتكصهذاكهانخفىوال
لجمالةافيختلفااراخعليهالمبتدأوماعطفخبرنرفععلفيعلهوفا

تجؤذمطلةقوقيلمطقافالمشهووالمنعأوالاعنهفاعألوناثهلتقع
نحؤحمهرليلىالمبمعقأقلبوعاقاأفعالمنلمحالفعلأدفيإللجوازوقيل
تعالىافحفضالقالاعموتعالىنهشالدوافهزقاثم

4ابالعرامنلهاالخللتىااملانبيط
يةةالنافوفين11بدنالعلفاللععابقالواسكراجمهاكااالترحمةهذشح
بنصكإةتااعلىمسمهاخلىافيووترغسماالبنشصفي

المحلىاكثىافالخللتىالمهثإشاخيرهجمفوفولهامتعلق

يقولهأفادهيعلها
قدخلتالمحكمنللةقدمحطفتصالمحلمنوامنع

اشزالعذمناذإنجاخمرخيتحااالتذاتماطفيماومثا
دازعيخرئسرطجهـرابأدرأواعترإضتفسيروذات

لمتهإىاإكماكاحصرأوأتتصلهمأواعيمافاأثربهسه

دزتدئرهءدتئشدمممعؤيخهعشفاالكوبئعلىمبنىأمصفعلىامهـخ

أأذحىأثةووإمؤأمانداقمتاعراهواالذىأالمحلوأص
أصإلمةتتك8ؤقدجغ4لمضئراصغشالولىأوموعفانعكرةالتىالج



أ2ا
قولهننجلتمتعلقالمحلعنوبعطفتمععلقةصبمعئىمال

جريعىلفيىةلجتنقدخلتوجلةاأىقدخات
جملةعلىقالمعطوفةااإلعرابمنلهالالتئاحدعالجلان

وهذالهالموضحلماالضابعةغيهالنألطمدرععائصةعربىألهمامنالمحل
حرودتمحرويدوقعدفيقامقولكممرديمننحوقعدالمعطوفةليمض

لكوضهامسهأنفةلهاالمحللعتىازئمقاخملةمعطوفقىالضلهاالمحل

كلىنصلفىهىاالفهثهالقعدلىاخاتعتلىالواوالدانهذا

وبناليقبانعامنحوأمذحصحمدلدبىوامعهازيدوقدمقذرةمنلحالا
أمذمملخونبهالأمذكالذىوانقواقرإلتعالىمنوعمونوجنات

جلةمنالضهابدلاالعرابهامنالمحلاآليهبأنعاممذعكلةذآلا
نحوافظيااؤكعدوالمؤكدةعللوقوعهالهالوالتعلونجممامذكأ

ةبىلهاالحهاهؤ3المحلافانيةزيدفازيدقامقامقوالمننعةلعاااصالاا
لهاالمحللهلةتبععقجلإنتأقىسهالسعئنافهاولهاوبامحلولىلا

تمثولواليخنئلغتينوالمظمتيناالسذلكيأقىمعلىصلحالفعلمتين

اتجالأيفعائدعلىاضايراوااوخبرجمقذممبتدأومنلهآأ
لوهواسكاعلحمافيولااهقهنعثضاعطقشكالتىأ
اءاالستدااحمقاذاتاطملة11مماثعضاللهممثمتعاةءاال11



لبهةءمغا

قالجمالعزةااندعالىانحوقولهقبلمماالمنقطعةوالعافىلينلمثاكاورط

منلهاالمحلجيعامستانغةقةالعزةانهالقولهمبعدوالمجفىنك
المحياونصسبمحلحتىيهولقولدمحكيةوليستاالعراب
بهكحةتجعلوايخالمأوشاعروتحؤدلكمجضونانةتقدترهوفمحذ

قارىفعنبغىقولهممجزندجمععالمالعؤفهأناذلوقالوالفمعادالمعنى

يفبوفقدتحرلوتجهعافانلعزقطهاآدبفولههويتدئعلىديقف3
وحفظاتعإلىبعدقويهالواقعةاالعنىالمألالىيعونوضصوالأثمالمعنى
امحلاليعثعوكملةعةللىاعنضارجردأفماشعسطانمنكل

منتحفظئألىشقيللمياالبيانهاالنهنحواستئناهاالخهامستانعآل
ورمابئهيكمافععيغسقملماليعيعودمبأنفاجبياطيئالي

الوالطاناثثانعافةاليسمعونجملةوليهستمنقطعاحافبال
تضديراماعلىشاذلفساداالوليلصفةلصوامستقهلمنه

لحالتقديراوأصاعلىالجمعثيطانمنامحغظالمعنىفالندالصفة
عدمكاليقدرشياطيناباواصالاطرمعنىيقدىالذفانةنتالم
خوييغاطالحلجملعيناستأنافوتقولونهيريدالحهمممماعلمها

ةفعاشأنفتينإخيخيفىمفهذاصمذيومانلقهتهماصيينإلهيا
ثوالعهيقمؤنجردهبااستئنافانحوصتاففةوهـىيتهلةتاومةذة

مقذرأصأمنلسؤادجوابالضهانيابيفااسعئنامستآنمةوسمذيومان
أهدخبرمامذهبتدأويومانيبهعيمنرأىعلىيرهالمتغذمقوتصدالجلة

ماخبرامقزثبهعاهاهنرأوعلىيوصان5أهدأىلومانمذفقاتا

ئهلقاوبينبينىأكىيومانئفقلتلةوبينلمثبذماجممدأمؤنجرءبوماك
أناذاأتاصتاناانمصافااللداخالز3اقها5قااتهاقماهعا5مانا5
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الجلةفةالمستماأمثلةالحاكفالوهنضبلىمحلفياااماعلىلها
نحوقولهحتىبعدالوافعة

أشكلدجءماحنىبدجلةولهاءدماتجلىأااتومازا
اجمهورلهماهذامذهبمحلالقمستأنفةوالجخبرهوأشمبتدأءا

حزائيقفىاالبهلىصتىبعدقعةلواالجلةاأندرسئمتويهارصاعوابئوعن

محإلبطالالجرحرفليقمارغعلييلزمانهاالؤلبوجهينورذمجنى
هذهصتىانالئافىالتعاقالخروفالجلةأعلىوتسلمطهالمفردفئ

زيدحتىضىصمخوقرلكفىبعدهايهسرالهمغلوجوايسشحارة

جزحرفعلعهاضلاداذوجوبإيفغهمؤانانلقاعدهيرجونإلواانهم
أنهسقشقوالئهالنالفيفبوأجبحفمابهاهوألحقافهدقبلكنحؤد

يزقفسعاصبهجلةأىذاتعلىعطفوذاتلممءوأاعلىؤمالى
كاشعفةاأولمحالمفؤماالجلهالمحلكالنةلنااانيعنىلذاتمضعاف
ماتليهلحقيقةبقولهرجفضوهىهفردأوصكبهنهاتلعهطقيقة

منأحوالهاكالليهاتشيراداصميتتهالتوضالكؤالموصوللة
آللهمامحالحفذخيرالشانالمحبربهأعناطلةفضلةويقولهوصج

فهىاعنااالسعغفحكالمهتدأالالنهاعدةعهلحمفسرةكيغ
لخبراالفرادافىاالصلالنالمفردمحلخبراحالةحعخسوكاهن

ابدلواتفسيراامامجهلاالؤليأاقسامأربعةلهالتهاالمحلاوالمفسؤ
واظالذيااضبهوىاوأسزوالىتقولهمناالثمرهثلماهذلمخو
نئقةالحفهوفىالذىالصوركطاماألستفالاالبشرمثاحذاه

اسمانجوىوالهافالمحلظنجوىمفمئاالبشرشلمهمذاهلوهو
جأاناالبعدهاوقيلخكدولذاماممعنىنؤدهناهلوالخوالتناحى
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وفيللهفالعحلقبلمخلوامعالمذينتفسرفىيلفانهءوالضزاءساالبما
لثالعاتقديرقدعلىالذيخاخلوأهنوالفزاخالءالباسامسمتهم
بعدوريسرلهإلددتؤمنونلىقانحوقولهوأالسعئنافلتغسيراماجمل

وماتؤمنونمه6ليممرعذاثيمتجارةعلىجمادهلتعالىقوله
ايافاهمتأنفقاستئنالهاوقيلفالمحلاآخإرةعليهمامفسرةعطف
ماهواالبعورسولهتإلمحةثرنتوءلهملفعالوأيهنهلنفعلقامكا

ئعاذقولهمسدقىابمنةنجثإئمتعالىكعثلالتفسيرنحهـوفولهمتعين
لهقالمحلتفسرلمعلقىابمنخلقهفملةعندالتعلممىمثلان

لمشإلليقاأبمعلىوقآلهوألمثهولهاالمحلالمغهشلجلةاكونطبيه
نحوكذللثفمحللهنصؤفادبممانفمجسبالمفسرةإطلةانفقيقا

محذوفبفعلبقدرضبكلخلضاهثصئاناكللىتعافرلهمنخغقناه

شئللعقديراناخثعناواخلقناهمفمصرمجماالشعغالطربقمحلى

الحهارغمحلفىقذرةوالمالمقذرةلخلقنامفسزالمذكورةلقنافىخلفناه

فهىمحللماتفصرهلميهنالكهامجسيهإوأنالمذكورةفكذلكلطخبر
لجلةمفسزتعهضربمملةزيداضربعهقولكبتفمنكذالمحوضر

زيداتجلتقديرضروااالشتغالطريقعلىأزيذلهاالصبمقذرة

تفسيرهاواسعدللككذلفمسخأالضهاإلمجمقالمغذرةوالمحلبعهمر

لشاعراقولفينجطهورالجزمامخقيقالكذعلى

ؤعامناصيمسبهرهالومنجموهوآمننؤمنهنحنفن

ومإبنمجمحذوفانجنقبللنومنمفرهنؤمنهانروجمالمدليل

منوفىكلعلوانيرهبرزضنوظاحذفنؤمنهنؤمنمنوإالصل

وهولمفردقفسيرإيفردلاليالمحقيقعندترجعنظرالخهاالضقعقانلة
ضراالفعلظهورالجزمإللجلقبدليلاطلةاللفعللإلفعقمق

جلةطالحاالفىىالتىلابمنليستالشهخالاجملةوالن

ؤاتحأوكأالمفيهشامابئقالاخضماحصلىرانتفسييرية
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لجلةالهالمحلممارابعةاانيعنىتوسطعزضهعدرافتعال1اعتراض

المعترضيبهاوبهسرهواالصلوااليحالالحذفمنءاراعةالمعتر
بايئالمهوسطةوحذعإشقراضجةعلىاالسبافيزبخثفامن
أأوالعبعينةاهالقووجلةأومفردأوجمثعينمفرديئالزميهات
ممابينلكأوغيؤأوالتشبيهءكاأوالدلهتريهأواأوالعنبهينسما

بضهامنالهفصلىاءجزأاااالبيىاإلعزإفيكونوالمعاقعمفى
خرلهوسىالمضارعةحرفيىبخولهاومويلىالبينلعرضفالجمض

كقولهعلوفالفعلاينبصقعخرامغهماالمقعفئص
والعزلعافالقومشةأجةدثوالحالجمتنىاقدا

منأدرلثالفعلبينةمعترأوخبرهإبتداجمقمنحمثوالجوادث
الهولشذههنملكلالهدصاسيئلعقوسنهأعوفاعتهارأث

عجموأسنةلثيرةالجيمبفخهروجمةصائعالمدقحادثجعلحوأدثوا
ضعيفجمعضعافطعلىغيرظهراعراجمعنىماوارحطرفسنان
كعولأومفعولهالسالحمنأعزلجمحوالعزلالغوىحمذ

صباوالمثبهالهيفاددبىراإلممةوالدهرذوتهذثوبذلت

هرمبمدأوالمدصيرارعلفاعلالعأندشونائمماءوالعامجهولهااضبذل
الئافىومصولهبببملمعنرضةوالجهمضاسالعهذوونبدلخبر

النبهاهوالمجنقبلهنتأقىزةرجمطءليااوسكونءالهالهي
ببدلمتعاقاصبماولالمغربجهـتأقىمنرجهيفاوالمدبورفةبىرأود
ماهواالسالعلىمفاالحأعلوجزدالمؤوكعلىءالباخلتث

استوىاذاصامطلعمنعهبأىالمهمتوىصبامههاواتمهورالم

لغههمزهبعدممااليمنواسالثعيقبفغأمئمألواوالفابىاليلا
واالعتهاصالقطبناحهةمنثبرجوألفالميمعافممالفي
اإصبسهقانهوقالبعحهمفيهتوقفوانهروهوظاللتقوتةلبإتا

وخبرجميولهألىالمبوبهن
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ولؤاغجمالنهلؤأدبلفتئليعثرنواألتاموفهن
يامواالبةدناهبتدأموخرجمعولفادبهسوهيرواخترمقذمفهن

هععلقلفتىولياماالعلىقعةوافاعلالناثاودؤنفعلهبتدأويعثزدق
الخبرينبهعترضهوالجلأفتهليقعنأىعزوفعيعزمقارح

منالمفهومالخوالمفعولىلفادبتعتيملنهوجسلالتخويةوالمبتدأ
أصحهالقبالمجولودؤائجتفسوينوادلئأهاللأرعضاويمللدبلؤا

بهقولهشلسالممتدأوا

يرقؤطماكانئبثطتطؤهاوالمحالسلىان
التمومفعولمستترعائدعلىعلةوفافعامعتدأويمؤهاطواانماسلى

لجلةواظحألئمعنىرعبروبمؤمضالجواسلىثدعلىرزعابا
اليعهبهافهوالمضسيننجثئحيشنجكلهابصهتوهممعترضقلدغ

ثهمأنيءإوالتطىعلىمستزعائدعلهوفافعلبخليضادبمعنىلوضن
يرشئخهاساقصقنانفعةنامايرزؤهانماممبضذتمععاقبثط
البارزضميرسلىومفعولهدرفاعلهكذإلمجكلمدرزئحمنيرزؤجمضارعو

تفعلوالىفانتعالىنحوقولهوجوابهالثمرطلينوخبرصانوالجل
تفعلواوهولملثرطابينمعزضةتفعلواولننملةارالةقواتفعلوافاتيلن

هلاليدرىالنهلتفعلوامجلمفانازقمصلهبانلنارانقالصاومالصفاوجوابه
هولالمووبينعليهاليقدروناضهمالفبينمافعل3الىءرونيقد

فمحرفلامبتدأواذلدعرشمايكىؤأالذاكذولوصلعهكفولها
قمبمبيكدرامالمهيعرفبلةصلتوذصخهوهومووالذخطأب
ءأجزالعوبينمالكلهاسيقاخقويةثهوولالموينمعترض

علفاولموعاسمالذئمبذولزوالكرم5جودالذىنحوعلةا
لةمبذوذوالجلةخبرهليهااضهرمضافصجرئبتدأوالمحذ

التقولةالملةىجزلننوضرمعترضدتدأ3ؤءالزاا

شرثت
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نحووتوكهدههالحرفوبدرهم11وأفهاشتريش

فاشتذتبوحباامشتشيأنهيتفعوهلىلعت
نحوقدوالقعلوببنؤلوكيدلىثفليانئال

بعنففيناالمعرولثئلفاوماعشوةإوطألتوأدئقدلدضا3

قوقاللمفنابهكفكلماعلىمبنىكطلدمنادللنالعوظالهمزة
وعشوبفغعلوفافعلهفدتأوماألتوبهينلجعهاترصمقسحموإطه
فالمخهاومنفههلنافيباياوأوطأتأبراملتبساهفولوضثهأوله
درخعهماوهوصفتهوالمووجوابهلقسماويخأعزيزةلتزاوأيى
النعظوذلكلولخونملقموانهالمحومجموإغاقصمفالقالىقوله
جمنهعماوماافومبمواغأقممفالقولهجوابيمنكرلقرفتعالىقوله

ءاشاواالعرابمنلهالعلاعزاضىعظيلولخونلقسموهووانه
ينبمعترضنهفالوفلونوهوقولهاخراعةلراضاالعتراضذا

ضنهافيمجسملةاعةدرأضفهاوعظيموهمافسوصفتهالموصوف
علىأليفاالجكثرمنلإلعةلراضومجوزاأخرىمجملةفعترا
شئالذكركامعشوليساوبمأعلمواقهلىتعاقولهذلكوهنلفارسىا
ترضتانوهماهعهةفعلالذكركاالعحميقوثعتماأعمبهاقهفا

ذاتعلىجوابطفةأماأومريمحميتهاائاكأوببنعتهاوأفىبين
لذوذسالمعهمضاثهرالصازمنعتغججوأباليهمضافشرط

جوالالواقعةلجالهالمحلمماةالخأهانلشعرطيقيعنى1لوجمواب
زيداصاءنحواثالشرطياتولوالاذاولومطلقادجموابغرجازملثهزط

اكرمهكمالهلطكرمزيدالولوزيداسمتكءولوصاإكرهتلث

يرعلىلجشلهععاطفهأولهاالمحلاشالنةاجوأب
هقامهالعهمقالمضافواقاالمنسافحذفجوابحلىصرغأوت

الخاسىتهةوهذامنالجازمرطوهوالشعكسهأوجوأبواالصل
زآأوظمطلقازمثرطكرطحوأدالأفصةاالخاصةقالنهبم

ا



أالؤلاماقتقتواناقمتقمائيقواناالفاموالإلذقرنتقولم
لجزمدعهلموالمحكومفالنالثافىواماالفعللفظمفثطهورالح

محلفنىواقزسثزموقعهخوألفانسبقبأسهاالجلةالالفعل

وبأطوفالىبمثلةلقمتقعممأىلمجينطفةعاأصاسبقجزمكا
عريعئىلاميظهورهاسكوكمفحقمقذرهفوحلحهوصذاتعلى

ذكزءوألقمهحمجوالقعةاأىليهينقالمبهالجاالمحلممالالسادسة
سورةلبئفقطأؤالحرفأللمحعلنفةقنحوأقههعموحرفهالقسمفعل

خعهرنلاالنسانانةمخسرلئالنساناأنالعصرإوهووأل

يذكرشئلممألفعلن7قسمنحوأوحدهلفعلىاأملهافالكلمملقاجوأب
عليمالالكاجمانأمبعدقولهلماتحمونلمانتعالىمنهمانحوقوله

الذينميماقاذأخذافهومخوالمسمبمعئىجمينحهـخواآليمانلغةقا
االسصالفيمعنىالممثاقأخذفانللناسلحبيننةالكابأوتوا
ليقومنانعلىلعقوهنزيديقاذنالمجوز7ثعلبقالؤلاالتبيهاقأ

أفي5ورذلهالمحلالغسمؤجوابالمحبرثالهامحلالجلةلثزيدالخبرعن
امفواوعطواوالمذفىتعالىنحوقولهعاحأادبممامشهبأنقدودمالك

خبروااألمابدليلقسمجوابهملنبؤملةملنبؤشلحاتاصاا

دتهلاقسمالصالحاتاقنوأومملوالذينلعقديرابالطجيب3والذين
سبلنالنهدينهمصاهدوافمعانحروإلذينشعههوكذيمالنبؤئنهم

دالمجرالمذصسورةوابابوجمانقذرةالقسمجلةلخبرجموعفا
الكللمجةعدممجليفالجزعدممناذاليلزمالمنافيفاليلزمالجواب

نحوالفعلقالنتعايفىعرخبرافقلقهمماجملةاألتقعمسئلةلمحالمغنىلىوقا
بئئوليسعموارلهاهفعاقزيدفقيل6ميتدذانجعلىفالهالمحل
ادهوصالقهممجوأبالجلةقسمعةطبهـجملةاظوقوعحانماالته
وجلةاالخرىهياعناحدااذالتنفكخبرأالجمؤالنوجوابهلقسمأنخا
تإدثهقهممزيدأقاللهمامحلكتهولكأنيهونيمكنلجوأبواالقهتم



بمءعا

تعليلاغوجمالوقولهمرادهلقولهيلتعلاذالئنفكقولهاشهىالفعلن

العافىتأقلاجدموع5ادصانلىاالؤلهمالفاتعلعلبطاكال
رجلةعبماأاالؤلاعتباراتهضائالثنصهمابعفهمنب

بارجلةاعتفىتا1االعرابمنلهاالمحلىانهشائثهاووحدلقيا

االتكونالمفردالموالحهاإلقحلهمامحلوحدماولمجسالجواب
بعدالمهتدأاداوغالقممجواباناخقعقوافيالقالىاالجملة
المقهمحمنآجمالاعلنجلفألجوالخبرخوذاوانمحطأرويهون
القمممجوابونماالخبرو3مىعلىتوبهيدالتائدقيل3من

لعالشهااهرالخبرحفياداوغالمحلىاالعرابفالينافىداثماحملة

خبربأنيهؤالاالعرابهنلمجوعهماعلقدجمونرهمإئعافقيلىاعتبما
وابوابلشرطافالجساجممماطنارتباطالالنهلكالمجوزدالمبتدأوثيل

المثناةءقالواوأوااالحرفاذاكانواجبالقممحلحذفلثلهاا
لصلآلاأىسلاالمطلقمكلافىوقعتأتتحملةأوألوقمن

ليسهعكالرئهذاتعلىمعطوفوففقطأنشاصملةالمطلقة
الجلةلهالمحلىمماالسابعةيعنىللضرورهأوفيجمنمجروربقسااسبمبعض
اقوالمنأبوهعوقاماسوللمونضصلةسوايهطقهطلقاالواقعة
والموصولالموصوللةلهماالخمهاالمحلأبوهقامملةألؤقامىعاك
نفهىفيعرابهوراالظلبدلعاهلالقتضيةمامجسبكللوحده

ونحورسماأىانصةءفراشفييمشيعقأمنكلنحولننزعنولالموص
سبىونحيالخفسللأنحمءأعلىفسمثوىناوأضاليئاذاأرنا
ؤنصادرنحوالللصيااصواومخوالذوكأماماكفاهمعندذىمن
انءامعالتهولمحوصحولالمحلأنالىءقاأدوالعبوذعئيلالفكوا

ليإلعايعمبتقلاالسبمبأناالؤلقووصثهالحرفيلوصولالمحل



لي

اذوصلةضهااللهمافألمحلهالوخدفنماوأجمنجزمحلفيوصلهه
لىتعاافهحفظهقالالحرفمنعرابعاالشفاوحدهولالمو

احارفوابعدالنكراتلجل11
لنكراتابعذأجنسأقعقأ1لجلاجنسحيمبابابهتأأى

وفرسجلةالمعرقابأللهماعرفالنكرةوفاتحمعبهربهكمقو
المعارفبعدالواقعةالجلجنوومماكنلقباهماموغوأغأ

نايرمخواألؤاععرظالتةةالمعركوشثنطقومواعظمعرفةجمع
5هـالمفىلعالاوزينيرةهرمقوأبوأسايدوهضدكزلعمنوهوواوأ
للربإلضوالمحلىلتىوالمذىامىعولكاواوهؤهاذرهكهـشااال

اغاهذوغالمزلجىوتحالمكعبده5هذحدمنلواوالمضافوالفرس
أحسعهننلوالمعرفةبعاللنكرةالجلةولوفال

وصفمهبعدمجرضالصهنالخبريهالجلةبأنواعم
المراأسبابطلبقمزحااليزىلصظدعرفو

الوجهينتحتملأنزمجوذمنلصغهـيرظوبعد

أنترهتقدوجولمسمتترفيهعلهوفالسكتوناعلىمبئىأمرآفعلواعم
انلىالدأءوصوالهاوالباانهسذهماسذتلمفعولينتجعذى

لمجزدللمالمقؤلةوانلعلمامادةهنالصلؤمديرألمجثةزا
حرفيالهمزةخباناجزمأىلجزمامعثالمالصنأوالههكاماال

بهابقشةمنصوبانمالالجلةغاعلىاتفاقاورصوفصبتوكهد
طقالةعلىمدلولهثفقينسبقالخيرهاالجلةصحفةريةانيوظاهرة

اظىجمرالمعأقأهلوقالالنطىعلىلولهمدضذأالنسماعمايتوقفبه
تقصدضارجألسإتليسماءتقصدمطايقهمواالنشارجظلفسبماخهها

أىلذاتهالكتبوااصدقالاحالخبرمالمناطفةاوقالمطابقته
ءوأخباراالنبياتعالىأخباراللهخرجتواالقائلهالنظرعنبقطع

هنلىكنالقطعبهذجمهاواخبارنحولمجهقهابصمدعوالمالكة



إلهاا

المابخصوصعنل6لخبرفهواتحيشذاماهنفحهماالقاثلحثإ

وكذباالولبصدقفوقناللقطعرضفوقعاونحوااتيطنحواواالخرجأ
علىلانهكألحيثالهادةآهامغوصحعشخمنلبهنلثافىا

شةنشاالاؤمحنواحتوالحدودمعقاربلتممللمهةمسفدلممسنداابات

أوبعدمعرفةلبيحاءلجثانشايدليزنحوهذاعبدبعتكهبعدبهوةقعةالوا
نشااالنمستانفهانالجثهكفأنمتقهكذلكعبدىنحوهذا

تعددمنعاالعشدمنخبرينيههنا6ننتاوالحاالؤمجوزجمونال
والجلةالفرادمختلفألدهتعدشحؤعندمنععفووهوابنبرهطالقاان

مبنامحوامنضبراوهمطالفةنعشاهاالوقوحمنعوعندمنوهوألهك
ملىلعامطلوبةتكوناناالؤلدمنهماالقيدفيلنأظماوحذف
وبئاخبرالحالفهىقامزيدهناندبرنحوقامةجعناحثرآزاروما

أنلئائاالحالمقولنهـىالمالتعالىمحدأحمدنحوقالاقولقلمحكهةا
صلةفهـقامالذىءحانحوالحلةحملةءازاعهاحرالستغناعسناالص

ممرلمحو



لمال3ر

هوراكبنجلةوججماغلمئققرنالسابققانالثصروطءاستيفامعفة
المماخإخققصفةتكولتنالمجوزأنوهورايهبرجلئ4حاقهلكمن

ثائازمخشريالفاضالوصفعوفالتزادبيالموإكوهوالوأو

وبثستريخجمتاجريرنحوللهفساماينكرةآلصةالوافعةالجلة
أوللذئمءالتمجبنحوصابهريمأولدحألقررجلىءنحوحاصعصأو

مألحافقايايافقهلتوالتأكعدنحورأأفقيماانجوريخرهنحورأيت
عهنالفيألحالاكمنالغالعبعلىطمالنطألمتعاكالمثرعيةا

مكر11يعاللجلألامجوزفيلمةبمجعئهامنهـمنمفابلهوعلىاصةضاكرة
مالزهعاهليطلعهلمالتىانطسبردةالجلةليقاوواطالوصفيةةالخا

معرف3فسكؤنبقمعرفاسبمبعدالواقعةعنهاوئسخغنى
ممماوالمضافؤأحدوالمحلىوالموصرلاالشارةواسملعموالمفمركا

بفحغرىلىثانمفولحاالاتفعكيراشائبةمنلصظسيق

علافاعندبالعالمةصيراواالؤلبمعئهماتعمولهبنجاءالعا
هقذمصالالوطاناشطهوالوأحعدؤيختعذىتببمعنىقرىأنكلوب
حتىظهورالمعقولاخمققدعوىمصاويمونالمخصزفافلاىاملهعلى

اسعقبالبعمالنقترنأنالحاالجلةلوقوعيشزطكبيهيبمرإانه
مستزفمةعلوفاتسرصازمةالناهيةاالتحمرإقوكاإثؤ

هالمراسبابأإبآطةجمبعدهووهومعرفةأنتإلتقديزوجو
منالطنممبمحلفهـكأفىماوالمفىأمفالمستتومغولهوفاعلهالفعل

بلزوعرفاماموجمسلوهواكقمطلئسببجمعوأمسبابالجدالوالمرا
أخهاكأىالؤلاوالمرادهنالذاتهلعدمامهعدالوجوسمندرجودهم

طصاهوادالهلمايوطالبأصالكؤلكالسسيرحساومعنىعن

علألوفاافعلثرهنأقستكلمةفيرغتسحعيهئرلوإلتمفنثعالىكقمولى
رهمأفتالمقذردتمننفىرلرالمسالفثمننصبحاللمحالمستترفي



35حا

علوماولعاملتطلبلملتىألخبريةألج1واجمداالمغاتأعرف
اسمليقالواقعقابعدالحاوال3ةفالوبهاغتقتركولماالستغناكمنها

وعالينالف3أفيدمنقاوالتنكييالععرشائهةمنضإلصغير
أومعرفةلصفةلالمعوفةمنقريبةمخرةنبأدكلوالمعرفةمحوةاك

مجوزأنهذينحد3بعدالواقعةلجلةفاالجنسعةبألانكرةامنقريبةا
ةلحاهوفهاوالهامجسبموالوجمفيققالوجهبنلجلةاتالثنحتمل

صاغوحلرتمىغرمحخةلعكرةقعةالوا لجلهاحلهالصبمعال

رجلنبةثاصفةوالفاعلافعلاهنيصلىجلةشئقذرتفانيصلى

لاحإقذزشئتوانجرؤمحلفأؤالبصاعليقدوصفالنهجمر3ا
الواقعةومثاقاالوفيأصفةلاصهإلخقالمعرفةمنقربقدالنهمنه

أسفارافانرمجملىءاهعلتعالىقولهالنكؤمنيبةقرهعرفةبصد

المعنىفيالنكرةمنيبفهوقرفردمهمضدقفىلجفسراطالالموادت
عللفاواافتلاسفاراهنأصلتجقذرتتشئفانالفظاومعرفة

لهقذركالجمفةشئتوانفظيفهاطارننلرايتعرمنحاالمولرالمف

تكونوبهدغيرأنقولهمجتهلاالؤلتنيهانمعثىإإتنثيرهنظرا
مجوزاصجملةوخبرهبعدجمتاقهنعوتأمحذوفدممتضلىخلةاالواود
لخووبعدمجوزأخقكلىدتكونأنوكلالخياطةفيلهشرتأ

العافىيئوجافامضصارتحتملمجوزمصدففاعلوعلىبهمععلق

علىادالمثغاالعوناليتصجيلةفىئالمادلهةوالحافةالوخي
جمثفىسبقمةغيرفانكرةقثرمجهابعدماعهادستأننةفشبن

اللهحفظهقاللمءوأأعلىوتعاليلهاثراقدجمانهالمحلىالتىاتي
و5الحارال1ؤف

صعكاهـااثاا
السقباعماألاجةا3لحا
3لستقامهاعدوط
اهـالمخا

حدبهرةحاهـومحرولى
مليللليهةفمرمحغ
حرفهاقصغضكا
ااذلمالهقطمااانل



130

الجمارمح1وإلطرادفيثدكأالمفبننأوالماكماناسم
لماكالقالنهئمرتهفىالئفئظرفجههنوأفطرفمقجازيةدروالمجر

جملىعالخروجعدممجامعبهكيطعفاتخعلتكأثاظراليخرج
معناهأوصامجتوىبللفدهاهضاروماالطرفوعلق

صلىوبئسنعمفيلخلفوأومؤؤلأفورأمصدمن
المسالكفىالنعنهجؤبءمائماوابئأصازوالفارس
شلتشبيهلوالؤربكاتلولكعفزائداراسنثق

لدائدؤالمننئؤالخبراالمبنداأوفىالمفعولفىءوالبا
ءالوعاهـلغةوالظرفتجعلوهوأنالتعليقفعألصهنعلق
أمحوالذىلظراعلىعطفومالعرلمحوقدسعقأاهنادوألمرا

ؤالمفعوليوالفاعللفعلاهنلجلةوارتاشعاضاهاهووشدئ3
لظوفاالمرادبمانمبواىفهـاأوصكلهافالمحلا
وجمرفامصدرخلكالموهولغةلفعللوالمجردررمنصولالجار
المرادوهذاوضعافيمانوأقزثنفسهاقمععلىدلتطة
لشئالمتلذيمضومجوىأىانكامجستوىواأبثئأىبمابقهماأو

معنىمامجوىببنولحدثوهوانىاوالمرادالفعلأىمعناه

لحدثلغةصاعهغعلمصدوهنصالكههكاشابقثرلهالفعل
اشاثااآلقىثالحسماوعرفاصانهووزمانهوللحالصدورا

لالافيأووصفوهوالمرادالفعلكضرنجواسهقرالهيفتصرفى
ثحداقعالدراجمصدأخذمنماوعرفاالصفةكلذروصفطمععد
المفعولىكضروبلفاعلكحبمارب131لشالمرادفداوهذوذات

التفضعلكأعظمواسمكقتاللغةالمباوصيغةممسنلمشهةالععغةوا
هناساواهرهظعنلثئاصرفلتأويلامنمفعولاسمالؤولو

شيقرالىالمنتسبيلفيتأوفانهيفكابنسوبكقرشىاصامدأؤل

والمجروربفعللجاانعلقخمجقيروقداجفائصوولواثصغرنحورصل



5ه

الؤلافعلهمعليمغيرالمغضربشطايمألىثعقولهفيمفعولسموا
بمعضوبهتعللىالعافىوعليهمنععبوهوأنومحلهبفعلمهعلق
قولومصذرفيبفعلهقثواتجعفاعلابئيةلفاعلىرفيومحله

دريدابئ

مسردالخيرئ3نحالاجزللنأرفيااشتعاللم3وذههـفيالمبمعغىواشتعل
مهاللىاللنعاسلهعلىهعالقووهدوبمصمععلقجزلوفيوأشععلوكلبفعلمهعلقجمامسوذه
لجزلةماهطلقلمؤالىمؤؤلويدضدفيالفعلكزيداسغناالوليكانطبيهاشتعال

مإامئلخعظامخاقءحاالىفثاالهاالرضوفيالهاالصفيالذىؤهنعاليقولهفي

خواالهعاجمعاواحدالهتقوليوصفانهبدليلغيرصفةهـهواسماإلوكوكذافيلىد
اذاوعيخعالناهـمعرفخبروالىبمعبودلقأولهبهالتعلقوصحالهشئفالتقوللهواليوصف

سرماويبثمايشتعلأىمصدرأخعأفاسمونفسبفموالخلفلهومحسذوف
زالىلثعيبهحوأطساشمبهربيافإفعلكنعمدوالجاروالمجروبىلفعلاطراتعلقفيلجالفأال

أدغليأبافىااوليسوسالذئمءصامدالنشمافعلوبئسالمدحءصامدالنشا
شاهـارهافيهوالىاماممعانعموفىلىيضجملةبمابعدالخغصبتدأخبرهإجملى

عداالجمامدشحالفعلمحلفاأالفارسىأبوعلىاالهاموأوالخلف
ناصهمافاليشترطرائحةأدقيمفعهعايوألمجرورالنالظرففي
بقولهذالثواسقشهدعلعصزفا

واعالنهولمحسزمنونعمهبهمذااؤتمنمذكافععم
قووطائفةقالراحهسنعيزلفاعلتميقةتانكرةمنانافمارسىاقال

محمدالةأبوعبدالمام1وبعميخعلقطرفاواناهىنحؤخمامنفى
لظوف1الحامدؤمحاصالمنمألةطولمكأخكلاصةمالكادأ



7ة

علماءفعهمانجاالناقضمحلفيالخالفرصذاجرئالطرقفىشا
بئاالقطبيهاتاالؤلالعلىوعدمهـاوألمحققونالحدتإهثملىال

لخلفالىدتفريخإلنهبفارسىلفاواقولهفياواوآبذالالمنايسب
ذلكورئعالممممخألفئإالمحرفياةتعهنىالثاقوتفسيرله

فعلعننائهالانكاكلفقالبعفهسموفصلمطلقامجوازهمطلقاوقيل
فيألظرالمفواالفاللهاإلصألالاننمالةبملمعلىلكصاززحذف
ورالمعامخصوبوحدهرألمحرثانخقيقااوضىقاللثالشا

دلماكايهنلتضعيفثوألسهكألهمزةالفعلالالحارهوإلمثررالنلجطا
هنوالجارهنافصالعنهكالجزءلفعلايخةتماممنلعضكيفوأزإ
عدهقاهنوأستاقمباكمحلهمافىوأفقاالفظاوأتوسلمفعولا

1زاثدحرفاالحالظرفوعاقالمثأرلهابقولهمتاقمنرالبدلهكلأ
ءوالياماضفعلفكىنحوكثماإلددثمههداالفاعلفىالتائدةءكالنجا
صمامقذرةةبففوعحسعلكنىفالجساللةاواسمبممئالشعاقنائدة

يد6وباقدفىكنىالرأئدواالالحرفمجركهخره7شتغالطهوبىهامنصالثايساال
فعلأحسنانمغالجهوبهمذبزيدعلىنيوننحوأحسأوتمعحالىاحسئ3صاألضاللالول أحسن3وأالحملومدخولهافاعلزائدةءلباوااالصهيئعلىبنىماضنىالماف4
الفاعلفىءالباالظاهرفنرادواانفاعلاالصدصعغةماوأرخزلدفاتحكيئمآراحمسش

بأيديموالتالوانحوالمفعولىقنىالرائدوالفضنههيئيصيرعلىالللبانلرإلىف
تلمقوامفعوليومدخولهاالتتعلقزائذهيديمبةئءفالباالمهلكةالىاصالحاءالباتوز
فاقدنحوأليملننىاضرالناوفيمووالمبتدأنحومجسجئدرحالجمهورامذهبهذالقه
تقولوأنحواكالفاعلفيالتمائدةكنطونعاتيلخافلاطهومماععدهاصافرهمهبومذ
رمنتفاوتأرجنخاققطنحوصاقىولالمهوفىيربناهنءمآطمستترومعوتاعلها
لةاالثواسستفهدمنغيرإلمئهضالقمنوهلعرهالىمنعاأنحو14فىدبايمحدءوالبا

منوأنوالنكراتالمعارفعلىفمادرتدخواكاالياتقفادفيءالماايئاهـينلدصهـت
إواددإقنممالمأوالصغعلىرفالمهعلىالتدخلتاالثالشإفي

أ



ةان

يرتبإبمعنىلهالمعنىوالرائدهواالوتباطالمعنوىاشعاقاالنمأبش
كعفاستثئواوتأكيدآتقويةلكلألاكقبهوانمايوثئخولهمد

جمالناالساحرومإجزمحخوفىلىارةشياويهونشطوأبه

لفعلاتفاثاماعندالخقفىبهاالتتعلقاعهابهرلمحالمنىفقدقاوطوعد
هوآلذىالععدقيمعنىعهموذالكذلكاانعليإكامحادخلت
اافيأصكذاهنعلفةابقالألطولوصعحماالالىالفعلئىإيصال

لجنهقالقرقلعاليزولاللصبكالمستدنىولمالمستثنىيهنواكاخفعم
أرولمشرطمالحاوقدتستعلغاأستفهام3فاماكبفوأفعاالوأحرفا

لعآلاسعثناالتتعافضالعنكوثاضجزحرخل3ثااذكرهن
الههادرلهمفيلتصغيرلعقيلالمبتدأوهممجرجمهامنلمجاخةةزالجا

شاعرهمقال3أربعوالكسرفلغاكالفغااالخيرنحوفيوالحذاتاالت
مجيبذاكعندبهفمالنداالىمجعبهندعاناوداع
قريبالمغوأرمنكأبلعلجهرهالصوتوارغاخرىادعفقلت
الحووففيلاالانعلىتنبيهايبقومبتدأخبرهأوأغأبىورصتجا
النعلقبعدمفيلوانمالجزوهوابةالخماصلالأنالسملالختة
الوالواسهقأالمبتالصاخلالى3ارائدرفابمترلهطفيهاال
قولأوغائبفيطبلمكمأومخطصليراصواااذعيةاالمتنا
الحمزيدبئووالبهقرلولوالكلوالىبعفهم
مفوىالنيققنةهنمهدإجرهوئكا4ثلوالىموطنوكم

ماقلتولوالهاآلخركقولأجمحلمالعامذأفيلوالكلماآلخركا
اضكلربازهطهذلكلوالفئأنالىويهففذهبسالدراهملدئ
اقىفوعميمابعدهاأكالجازةلعلابمنزلةوأبفطالشعلقوانهما

يراوانيرصازةغذللتلوالفىأنالىاالخفشىوذهبءالبتدال
نصيرالجرميواستعإراولكنهماالشداعلىافىبخدهامرنوح

واللمالندتعاكقاأنشولوالهيرالوأناالليقالكغرأنالوايرالرفياض

أامحكثدحمةارلعقوله
يافيالوهناجرثا
حكندلغاتحاخراشفها

بانعينلعقوهىغره

بالغجطولغنالمهملة

حنهماو6خرهالإلمجمة
ئءاالجملورعن

افىهـالنمالمحل
سشلظتذهلعت

عثمرةلةالهـبعفاسبامح
اهـكايأقى

اليصألألكاللمتدخل3
اهـالعوخالفادةعلعلبل
هويتهتله

سغههوىوسقطت

مجركجهإجرإممجع

الماهقإلياعالقنة

سلفألعنهويالمرففع
أهـهوىفاعل



5فيأ

هأولقيتهصاعرجلنحوربفىرباستثنولقكنامؤمناانغ
بداروزعلىأومفعولاالؤلفىومبتدألثافىافىفعولمجرورهاالن

رهنالصدلهاربإلنالجالقبلجدالمجرورالويفذرالناصبضريهه
أيرأواثعليعالتحثالفادةالمثالينوانممادخلتالجزحيوفبي

فعهماحركىالجهوروقالهرطارابنارمافىهذاقولاللععدتقكامل

نجفمسهالنعتعذىطاالمذكورالحماملاضهماعذتلوأقافانمعذجز
لحمحذوفأتقديرهإلعذتقافانالؤلاالمثالفىصولهوالستعفائه
يلفظولمعضةمستغنملكامعنىتقديهرماحماعقففعهبهحأونحوبم

االخفمثقاليجمروزنحوقولكبيماتكافواستالينوقتفىبه

منئةكاق4رأكهاالعصفوفىلحسنوأبوامسعدهوهوسعيدبئالوسلىا
فعالندفيوأهليهالتدلفلفاأستقزانكانبهلقالمهبأنلينمستد

جمجحانوالحقسفالباطبنفسهفهومشعدوهوأمحبهفمناشبال
تنلىاالستقرأرعلىتدلكوهلخهواعموقعهالواالجازةالحروف

برفأوبهاستثقجوابفيمجزوبموأدركصصلبمعنىناومارجمف
اتهاقانحصلأىشنلأصتثنعتأوانشلأعاستثغمقذرقوالن

جعلاايهمأىالطلببمعنىخبرنهاوحمللخاةضماامهتثةوهااألغراب
متعلقالمغعولفىممتدأصوالبالىخيرمحصالكلكعائيعلىقفاالم
وبداأىالواوبمعنىأوكةالتهاالىمآلقوابأيديوألنحوببدا
افهنحوأليسسغلنارالمنئالخبدافيأرههادنحومجسبكالمتدفى

والجلةظهربمعثىالدفاعلىمنلطازائدفلالثمفاوماعبدهب

بخالفوالمعالىفالنكراتوعلىوالنئأالباتفيمطلغاأىءخبرالجا
لىتعاالمحهحففهقالسبقصبم

اسماكلىجحمعابعدحالنينذوحم
منمدمعرفقضالصةلجاروالمجرورالوأقعينوالظرفياذوجم
ذىبعد6ويفلتعرشائبقامنضالصةكرةالتنكيرأويعدشائبة



ء9

المعرفةمنةلقربالنكرهوالنكرةامنلقريبةاوهوالمحرفةحالينا
ماغلىكأشناالجلةحمصنكصالءبعدماذواقعةجملةمحمقص
رفوالمعا6لىالضكردالجلثمفيأيخانقدمحمعاالذالوجهأى

أوعلىغصنفوقهتورأيشطائىافىفةوهطالقعاالسوالف
لةحلىانحوقولهفىلضقوهوطافىوطنكرقبدوغالنهغصن

لزينامأىلحالىاموكعفىنتهففغماذينتهقومإلفىعلىرجونقاعن
خرجيرالممعهترفيلضوهوامحفمةبعدمعرفةوغالنهزيأخهفىأوكائنا

النهاطاللمنحالبالمطبقفااببنعشالهاللبضرأوفى

فرنوقوامأفىرهرابنىنحوفىفمالوبعدمعربقكضةوغ
لفظاانفهمامعرفتجنسهةبألارهروافرمعرفانالنأغصانه
شئتوأنفاعربتهماحالبنالفظشئراعيطفانتعنىنكرتان

نهأغصافوقياخثمرنحرهذاوئصفتينبتهمافأعرشالىراعيت
فىوزالمعرفةيبعنفهوقربباغثمرموصوفالننهأغصاأوعلى
وحاالقإللفظاعتباراصفةيمونوالمجربررانوالجارالظرفهنص
هـتعالىاقهحفظهكأقالباراإللىاعض

أواستقرقءأوصفةدةالخبرأحدهماطكنوأن
استباناأواستقرفادرماناءصلةوخصتعلق

أسمللوزن4الحابسكونأحدهماثهرطانأيكننسرطحرفوان
معرفقكضةمنالحاوالمجرورلجارواللظرفلعثنعةيراوضيهن

ألفهمجذفاالصلأوفىالحالخبرثبتدأوخبريمنوجهيناتأؤد
يمنأولضرورةلعاطفاحذفكابععةلغقلىعلىلسكوندوالوفف
اآلقىبعلقمتعلققجيئوجاتأوذلنكؤمحضةصفةهماأحد

لاالباكورجوااللتطسلالناقصةالالهاقةنفاعلعوهوإسم
حصلجمعنىماضفعلىأوإلستقرواظبراالفرادلوأطلعفةافي

الصئلةفيكلليهوإلالتفافعاليالمحلفيالصلابانوجدورج



ل6

ومغعولهنثأوجوباتقديرهمسعترفهمالأهروفافعلىعلئيةآلتا

وحذفاكجوابوالجلةعثمهواالمملألحدرأجعرزوفضثي
ظرفصىالموصولصلةتوضرورةلرخبةلفاعااهنها

لصالاالنسمفرؤلوصعمبمعنىمهلعا1نابأوصازومجروريخلفها
اعمأفاددحمفرفىالمستنرفيمافوعهصهعاوكضواجقياالالجمون

أاستعاناوألفتولالهكلجلوأتضحتميناستبافاماالوأقأجما
الومثاكقوصاقعينؤاأهثلةوقدققنممتلفكاالالقخيأل

أسفلالسبعقنصبةءقرأمنهأسفلواركبلىقعاقرلهانالبرظرظ
اخبرأركبوصازستقرأويهربمتقدوفجمذمتعلئكانمظرف

طدأواستمرخبرائئعتقديرهوفجمذفدتممتعلقطددتهاومجرورا
موصولاشمالميمبفغفناليستكبرونعندهالصلةطوفاومغومثال
اسهقركرهتقدجمفوفهتعلئنمظرف5رخمبتدأوعندحل
وناليستكوجلةلهافالمحلمقصلةلجلةواعلوفأوهوفعلغير

قاواالرضممواتالههفيىاممنومجرورااارومنخبررغصفى
رهأخعبتدلواامنأسعتقرالغيرقفديرهوفجمزمععلقعؤلتلىا

االربععاالمهذهفيووالمجرورالوأغلحاالالظرفقكلبركلوله
لغواغيرهاوفيعاملهبعدحذفافميرفعهالستغرأرالقافأبفتمسخقز

مثلبلواستغراليععينكاقاالؤلطبيهاناضيرفيهاءاللخا
ؤبتوحعلالثافىكانومثلونجوهـمستقزوثابتلصااالؤل
ئرذماعلهماكهبطيقبمارمقأكالمهعلئفياالصلالنافىونحوها

ومامؤخرأترججتقديهرهمايقتفوفدبمرضمعوالعهاخالعوأمل
أنلههوانلبروأالمحذوفرزيدالنالداىنحوففاالؤلامجابهيقحى

فوعهاهىاليالياانالنزيداالدادفىنحوأنوالثاقالمشدأخرعنيتة
الخبرالنالمسائلخجموخرافيرهذيقأنفعالقذرالمتعلقهنيلزمو
لىحفنطااللتعتعاالمبتدأقالعلىاليقدمهالناذ



أ11

أوخبرااأحدهمامعىكأغركطجؤزانالغاعلورفعه
نعالىلؤرهفوفيجمعتالأوطأوصسهأوصفة

افعيراراجعاعلهلفارمضافؤنثرهومصدمجبصبرغورصه
جوربفعوإلوالفامجلووالمجروالجارالظرثينألحداالصا

انجوأبليلقدلجأنشواإلتقديرهوجوعسهترفههعلفعألمروفا

درالهالوزنءالحابععكونصاحدتجزدأىءالىابقغعرى
الصالكوقوحاوإوصفةخبروقوفوالمجرورغنروالجاالظرف
منعلفاإسموهوبهممرالمبمواسعفهامتمنملىدأهعفاأحد

أوأشحهامزبعلىوغلجالموامجرورانأوالنطرفااناستنديعنىدا
انهعلىبعدهمايرغجموزأنلسمابققفانهاربعةاهنعموفيقيولم

ومسقزالمقذرتإستقراوفلمحامتعلغهعنابتهلتبةفاعل
والمجرورلجارعاللأححدفاتجعلأنأحدفالثارآوعغدكالدمافي

محلهأناوالالمحمذوتعنوتيابعهالنئعلىمادهالعأوالظرف
جعكشئتشئفانأوأعهدكثكالتبرأونحوأفيمبتدأوساقب
خبرههبتدجعثههثمئتواناستفهاممئالضادقبعالجماشفا

نحوزيدأواالصلالحالفيلمبتدأخبرادهماأوغأوفبافما
والمجرورلجارعاللفاتقذرعبدهن3فكالدارعبدهفيزيداأوان

محللجلقفيواخبرهعنمؤخراياذدأناتقذرهدأوأنأكرلىعتهمادهال

غتاداالؤللواالحظهعبكعندكيدازأزيدأوانوكذلضرأالؤرغ
برجلرتمخوحصوجهيناتأوذضةلنكرق5أوصفةالجذاق

هالارلداأوفيكنكصابرجلىونحومررتأرأبوهالدأوفىندك
نحوسبماوللمروصلةوالخعارأولهماالوجهانالمرفرعفائا

اتأوذمحمضةمعرفةمنالأوطأالمالرأخؤأرفيعندكالذىء
متعاقنظرلحصفوقىعلوفافعلجثتكفولكوذلثهوجهين

مقذرمعمنهفنصبهالمتكلماماومضاتءاتاامنحالمجذوف



ومعئأهدااكصأهـعلى

سألهـيتوصلفرجة
لخارجداظثامن

له4ك

37ا

الطرفيعلفاامارخللؤرهعافوصالكوفىكائأىكسمالمناسبة
ستدأوهوالختارأودوفيالمحذعنئعابتهوصاحجالحالمملىالضاد
ءانتامننصبممالىمحللىاالحميةوالجتآلطرفسخبرمقذوامؤخر
علؤانحبيراجملةالمبطلؤنيقوذمحالىتعافهيرإراجعارابطها

وعالارقعقعالىومعنىالبيتالعتريموشثعلىقصدبهااستئنافية
أوملعهفوقهرجلا4ونحوجالىتعااللهضعلعلىونحوضتوعظم
روالمجروؤلجاوالظرفا6قظمثماآمطأفهمشببةتعالىأاللهعل

فوحعاصبعدأحدوغنالسعةعغايرالموافىالفاعلاليرفعان
شاالاالدثينالبصروهومذهبمبتدأونأنمايئرهاغفى

ارلدانحوفيأيضاغيرهافىعللفاامارفعالصثىوالكوفيونوأصارا

رلجاواامبتدأمؤخعالوأنبهونفامجوزأنيهونهميدععدفززيد
تعالىاقهحفظهقال3ألىوتعاأنهبوالمتهوالمجودررخبر

رمالكفىورهاإللبفذصأدواتيهزد
واتأدكوثبيانرزفئ3عمخصوصةلفاظأأىبل

مايوصلعلىاطالقهاعرفاوالغالمثالموصللغهوهىةأدجع
لكلملىاهناوألمرادءواالحماالحروفمنأوخنىالعأثيرلفظاومعنى

ولورصودواتاالدأىورهادحثرأىكاتمطثعافقط

وقومهاىيهزلوجووالوقاهناوالمرادائرهلدمريمىمصدردار3

الذكرفيبالبلمعرلمحبجهلهاوظرفيةدوجمحالمعتذجماىمالكلفى
سبقمجازيةكافهىثمرتهفىلمثئظرفيقامن

كعببهاوزدواجردتقحالوولعطفوأوا
هامابعدويهونجعاللمطلولتقعمشلئالعطفمهتدأوواواو
يدبزرتوصزيداوجمرواطورأيتزيدوحرونحوصامافبلهامجسب
قىطبعلىفالتدلوتقعدتقمولموتقعدتقومأنبنىونحوومحرو
المعافىمعطوفهالمجعفادالمجرضازجيفوعندأالبقريخةوالهغعة



خروالتامذأتفواللعيةعالزيدوممروكانقامفاذاقلتلثالنة
زيدءنحوةكانااسالجلفالحالهةخلىللداخوهىالو

واووقمابتوقدغرذيدنحودخلأوفعلهةحةطاأشمسوا

نجالفاسلثعينعصاشهاتدخلإلذئقدرهااوسيبويهأيءاالبتدا
قهودمجزمضارعيفعلتقعإلصحاعلىالفعليةلجالخهصماصعالااذ

جوازانقدبرهدنمهرفيهوفاطالشجوهفاسكبرنقضعبرفوع
تصديرهمحسذوفخبرعاومععلقهرغمحلفىوالجلةالمواودعود
واجيروالخاألالعطفلعرباورمفيالوابرتأوالمعئىنماتكل
أوبعفهذهواسطفااوابتثلعثجزلغاتوفههالجرهنأصفعل
مسعترعلهوفاعفمضاثالفىرهكذأكلمسةظمومافيكخات
تقديرهومفعواسحذوفإلجرومتعلقلوااأىبهاونتيرهأتقدوجول
مطورابوكلطوروانجمصرواوايحتونوالىوالتيننحوبهالمغمعم

علىوزدجروربهامممقهابعدومارةلضمهاجميلواوفىفا
راشثثافقيدكربلواواستعمالهالسابقةثقالملهااالشاالت

هـاالصححممولهالثاعلىمضرةومجومدخولهابربإتقلعلأوا
3العإصواالاليعافاالتأندسبهاليسوبلده

وهومبتدأبلدةوربأىمضمرةبربرلمجوبلدهتجرورواوالواو
4جلرخبرهربرةاآلخربهماشتغالىممهاخرةبفثقمقذمرفوح

ئاوذخولهامدوينصشاكحالععةاشالهازدايضاصاغجمهايسل
أنهعلىالفليصبتوالنيلمحوسرتمعهالمفعهلىدإبموكعينفى

وبعمنحوأوطالبكضينبئبوقهمالمالمضارعوإلبمعهمفعول

لصابريناموهدوأهنمالذينالألملمولمالىتعاقولهمنبرفيطا
وكأولنهايهجرافييةؤأوالمإلبعدوجومحثرةثانمنحوبفيعم

وألجآءالطعااليعاف
اهـاالبل



7لى

هـلألستئنادرتاقىلصاأاالسمعلىواوالعاطفألامفصهتجوازابع
فاشواواالممخئناف4طلواوالداخفانقزبرغاالرصامفىمقزنحو
خووودزأئدغوتاقىخرىمثيقاالهاوسبقفقرالشصبالكطفنتالوك

فوبىابههايعفأتونحوصحللقرآنافىممىجمروجهايرتىالكلالمفي
المعصقوكدبهاءاوالواوصلةاذجوابضاففاصاؤاذاحتهالىتعا
عاطةمااوقعيلواوففختاذاحاوهاوهماحتئاالخرىاآللةليلبد

وقدمغذالوقيلىوالعقددرجمنكيشوكعتذرفطوالجرا
ذوومجئئهنمقبلةتاحهابملواولبيانااتفددفضتوأى



في156

ضبعفاكهماجمامونحتىالثاسنحوزأرفىةءلدناءاالنسافىوحله
قولهفىلضعفوالقؤةارالمقددنالههافييهكاولناس

ألضاغراانجيناابهنأحتىفأنتمةلحنياهرنام
لدرعليسترئفسهترالنهلسوهواىاهنابطلوهوأجحكىةافا
غريعضالصاالبتونواأقؤةلمحالهموغايةالخاطهينهننبعليضةا
أجمعتنىالحيمالععضالضعفلؤدقيولفىلوغاكمالممكل وال

لهمااستلعدمملواماقاالنأليهاأوهاهحنىاررارلة
ولدهاحتىريةلجااألمجبذىتقولىن3خبهؤمهاويمايهااحتتاجهئاوا

بهاقيامهوعدمامبخغسهعفالالسابعضوالكابعضالدلدساالن

صتهادخولمتصالصحاستئناقبهـمممااسهأماؤهىمان3لضابإوا
ولواالمحاطفهيمحتىطبيهأربعةبهالعطفافشروطالفالوماعيه
جملةصكلىاضدحتىوزداالصحعلىوإلهععةيبافالتفيدتزلجعاق
بعدهوالجلةءابتداحرفتىلوأعفواوقاحتىنحوماضبفعلةمبد
منةءمرافىاوسوليقولوفرلواحتىلىبعانحوقثرلهأومضارعنفةمستأ
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مالكلفيوددفدحرفيعنىاالولههاوالمرادلعلرإللملىأالحقلوجهاا

الماضىلفعلاصينئنملىخلبعدهاؤيدالمذىلفعلاوفوعحقيقؤلقوية
اقصعابذكلمنالحااقدحعولققمتزكاهامنأفتفاقامحوفر

قعالىأذلعمعليهـثقذمحقغةنغأمانحوفديعلممضدجمندالمضارعبكلى
فدنحوقولهمافعلاوقوحتقليلنلوهوضرلقافلأوتقليلذسط

منلصداوقعالتفقدأفادثخعيااوقدمجىدادكذوبدق

قديمتعالىنحوفولهمثعلقهفىعلىوتققليلابخيلمنوالجودوبمحذ
هىهعاوفىههنهصماقهدلصألمتعاةانهدأفادتطهئش11



ال76

قفمعاقمنماسبقىعلىوزأ2الطالقعنداهنالرزرةالممبادالحها
احرفعةقدانيعنىانتظرالوقوعرتوتفعالمصدلؤقعالحرفيةا

هابعدالنالغعلوفوحأعأشظارتوفيعسلىلحالةملكلافيوردت
منتظراوقوعههوجيمانزيداذاعيخرجقدموليلمضارغعلىخلىوتد

زيدلمندنقدخرتقوليالماضىوعلىهنتظومتوغلخروجااعلىفتدل
هاالزوجهافيتجادكالتىقاللاليهمقدلالتتريلوفيوجهيتوغ
اثابعفهموزعمزيناالهصهذاثذاشكوخحماعشوغنتكا

المستقبلالوقوعتنطارأالتوقعالنالماضىمعالعوقعالتكوفى
هاتدلعلىاالماضىهعلتوغااثبتومعنىالذفيدرقالغقدوالماضى
الخيرهذاينهطروكاالميرلقومبقدرتقولىمنتتطراانهكاك

مامال1وأصاللموغاأنهاالتفيدالىغنىالمفىهبوذلفعلاوقعون
سراعلىاالصواتءلمشابهقأحمامبنى3ثبتدسابولهأبوبمثرعروإ

هـفامحذوعىهفعولمقلطحرفورغلينلساكناهنتخاصا
لتضعيفلكئرهصدلتفعإتكثيرمحكوماعلهاباضهاحرفيأى

وقوحداالعلىكألزةحصفاالعرالمحفظهاأىاتكالمقدوعى
قولهضبرفيرغلبعدهاوالجلقفالدالفعل

بفرصادمجتدوأبه3كانالههـأالقرفمصفرقدأقىك
عةلثباكفؤاأىلقافمالقرنكستمميراأىلركالرةفقدافادتك

أىدبفرصارمتهيتاومجتكهمابعهكنالهأوسمالأناامصفز
قوبهافيالتنحشرىوقالهذلىشآسبهكثرةانماالمدمقامأحمرالكثهيئ
فيلفعلامتعاهنافياعوالكثرهأوجهلطفيتقلبنرىفدتعالى

عندإلطلمحثرإلقديمقديمةوتكثيرإرؤيةوااللرنمنفسهلفعلا
النوفيمعانظسةقألمحفالكألمالحرفحةفدانلاسنقفتاهلأ

علىرفعااحهمامعربةهماأحدهبانحمممبوفهامذبمعنىسثااقدثستبل
فيقالأهذوعلىوفعونلهباواليمؤخبرامحوهابعدهااالبتد



6ول

درهمحسبىوقايةكايغاليرلؤنمقدعدرلياعالمخكلمأخهعفتاذا
لفظالحرفيةلشههالالسكونعلىهبنهةاثباوالعافىبغيرلؤعفوجو

بصسحمالعلىبخيرلوبئقدىأفعقالهتوعلىييابصرابوهومزه
جمغنىبهنىفعلىسبمولبفلىافياالطنهالحفظاللسكوندإننونفىوقد
رهموجوإلدلنوصطلفىقديخقاللمالمع4بهايااتفاقاويتصلمهفهةو
رهمودالمفعولعةمحلتصعبكللىفىالممتيكلمءفعادرهميقماذتجفعنىكا

والتعقيببثزجمءوالعاسبعةافاضعاالفاعل
أيضامثلهاوكثمولتسبيبوالعطواريط
فيوزقدخوقامالمحنوىاترطبالعربالمفيوردءلفاوا
بقوالذكرىزيدبعداتعمافلقيامعروتاتصافانعلىتدلءفالفا
فإخرحهمماعنهالشيطانانحوفأزلهماجملعلىمفصلطفوهو

جهرةاقهرفاأئمنقالداكبرهنونحوفقدسألواموسىفيهلححمافا
وردالفاوورجليهرأسةومحيهويدوجههونحوتوضأفخسل

ئثوهوفيكلبالمهلةتصالاالأىرعقبمصدتفعيلصيبؤ
وانلىاطالمدةااميناذالميهنليزيدفوتزؤجيقالانهقالقىىمجسبه

جمطواللبصرهافىتقمالماذادفبخدالبصرةخلتمعطاواقودةكانشمذ

االرضفغصجءماءالعمطمنانزلالمحهنتر3لماافألخالىوقالالعلدفي
ثسرطاوهوبهون4ألناليالذىوابللرطوردءلفا1ومخضعزة

وواناحمهةجلجوأباأنيهوناحداهاائلهستصرفي

تغفروأنعبادكفاثمتمذبهمقديرونحوانشئوعلىكلبخيرأيمسسك
لتئاوسحميةفغليةقكاليدنأننهةلئااكزألحكيمالعزأنتنلثفالهم

يؤطنىأنباهاالوولدافععمىقنكقلأناأقىفىاننحوصامدقعلها
قرظءفساقزيالهالشهطاكومنيهناالصدقاتتبدواان

نحوانشائيعافعلهاأنيموكلثةاالثثمئفيدامنفإلسلكزحلومن

ممعشهدوأفالتشهدفانونحواقدمجببمفاتبعوفىإتاتحبونجمتيم11



أمرانفيحهنمعءبهايأيمغوراكنماؤحممأصبعأنيتمأرءونحوقل
زيدهعبلمانونحوألقومنزيدفوألمحةقامونحوأنءاواالنحممةاال
حقيقهومعنهثأمامظافعاهامياضحاأنيهونوارابعةرجالاخهمرفي

يشةلعلءنوامامجآزانحووقبللممنأخفقدسرلسرقنحالصان
ماوغكزلةوقوفحققالفعلهذانزلالنارفكبشوجوهثهق

فسوفدينهعنمنميرتدنحوملىاستقبالمجرفتقترنأنمساظ
تمقترنأنسةاساداتكفروهخزفا3منشنحووماتفعلؤابقوماقهلحأقى5

هءهـلهصدرسيالهتجرف

يلتيبالتهالدصعلىلظاهحنقفذىأهلالفذن

لمعطفالغاعوردوالرأصالهاانوتقدمءافالعدامقدرةوبطالن
حمفيالؤلثانصدراتشمريكوعرفامانهفواكةوهـسكطفمصدر

لمانولمحا3لمسمقاوهذافيوصمجرفعواحماتابعمخحوصةيأداة
القصدواقرادلحقيقةضهالىءاداةبالريئوالمشركأطثاعلىطاق
فيهاسببقبلهاماانملىلداللةأىللقسبيمابلفماعا1ويكتشرااهنا

كأونمخوآلفةأوعاليفقضىمؤسىنحوفوكزهجلندبمابعدها

قيليمامنعايهبىنفشارالبطونمفالئونفاشجرمذزقوممن

إسييةاءمخضزقوفااالرضفقصغءماعماامقاقدأترليزأنالمومنه
ومعلومالجشةفهوتدخليسمنققوإاثبدايللتعقيبامتلزمالذ

العاقلقناتعالىكقولهفيدلهلقىتةءوالفالةالممابينيمامن
المواكعءفالفاططاحظاماضدامافعطاالمضخةقظصكةهـ
ءافااى3مثلهاخمأىوهىكاوفالتراخمعطثمبمعنىلعالنةا

قولهفيزاءععقيبإااافادةفى

اضطوبثمبيباالنافىجرىالعاجعتيتىكهـزارد

أيضابمعنهيتراخولماالضطرابيمبهارحجمبناأفيجراذالهؤمتى
ؤرولمإوالقلبللنئولمدتقارضاقالفههلءالنهاتءاأىإ

عوقولهفيماناناالذىتمتعل
اهـتيماغالعيانوفي



كلة

واالستقبالالرمنمأتحلاالللبواالمضارعأثلحلالن
هاحمعولهبعدلفعلاوقديرتفعآليةايولديلدولمولملمفظلجزمواضثاما

ردإبيوفوكلمءلحليفاايوآمروأيهنعمنلوالقوارس
يخصبلعربابعضنفى3يياوزعملخةلكماابىوقالضرورةفقهلى
يقدرلمأبومفرالموتمنيثرحئ3ىوفوامافىنمثرحالمبعضهمةءاكقرا

لؤفيحذفتئمردويغدلمحثعرحنلاالألبعلىوخرقدريومأم
المننئدوكيدانوذايئهذاوليألفلهافقةاوبقهتظفهفةلتوكهداا
ومهايهـحمولمثرطبوالساكثينإوقفلغتوناوحفىبم
ولمهلةجدفجدثفعهاؤكقولههقويقالثماتزجمبأوفيا

محروثمزيداءنحوالعطفلهاخثابتةالثةوالفيئفاهـعوالتثصر
انهوالكوفيوناالخفشفزعماتريكافأهاخالفمنهاكلو

لكذوحملواعلىالمتةعاطفةفالتكونزائدتقعنبةوفلكقديل
عليهمرضاقتجمارحعتاالرضأذاكافتحليهمحعتىلىزرقو

زهرلينودوأوقوليتالجليهمثملههاالاقماالطأهنأنوظنوانفمههم6
طدياأمسيتأهسيتاذاقثمحشؤاهوكطأأصتاذاأرافئ
الترطبوأماءلفازيادظعلىوالعيتتقديرألجوابلىاآليهوخرجت
جعلىثمواحدةنضسمنخقمبقولهتمستاهاافتضااقومذلف

ءمامنساللةمننسلهجعلتمطينمناالنسانهفازوجهاوبدأخلق

خمآطناشقوقلعلمبهاكمدرفلمروحههنفيهوخسوافىثممههق
الشاعروقرليمثاباىهو

جذهذفلىسأدقبلثمولسمادأبرهسادثمهنان
نقتصمانوعليهأولهاأوجهخمسههناالولىاآليةعنوالجوأب

وجهمنهازخعلهاثمأنشاةواحدنفسمنىأمحنوفعلىلطفا

ابئوأصابالئانيةالاالولىالجلةكللىسوامكطنيآلبأنثااأوفي
واالباالبفبلدمنالسوأتاهالجدانالمرادبأكإبيتارعنصدو



قبلىمن

شيبثانهولكنرىأللهمقلتشيبانالصقرمنبوالمحالوا
عذفاناقهبرسولكاعلتاحذرىقدعالقإبنأبوع
ماصنعتأجمبنىقوللثىليلصلفمبدافداأالفزالزعمالمهموأما

االخباروالقىاحمالنزيبذكمثمنبأيأسعثنماثمليوما
ثماماوقدصالتهاباطناموسىثجلماابئمنهوجعلاالخباريئبين

فعالنصبوااوخاصهوآئفرعابلنسبمضانصواثذفىبمثا
أسمشالهالنهالمشابهةالمفارعةمنفاعلاسسمءرالراجمهضارعا

باقميمىلمحاوفبولهاالبهمامووضعمكلىالةولمجتهحربمفيلفاعلىا
ثافالمسستقبللزمنالمضارعأممىوخلصهبهاحدثهوانف
أاللفتفأبدالأوأصللءوإلصواسعقبالوفئنصبحرف
لغاكونامدالىانماهوالمعروفالنلخالفالفرلموجمافىلنلؤنا
311اااأاسالعصال
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كفوالؤلفارتينأوهعذ

أقياهاالذنااهنهوأمكننىعبدالعزيزبمهلهالىعادلعئن
اطاسىوقول

لثيماناابنهندهلالفعطةبنوأابلىتسقجلممازفىمنلوكنت
آلناذولوثةانآلحفظةعندمفمرخشنبنصرىلقاماذن
نحوابئوالتافىاطوالعجوابوبدلهثستجلممنلللقاماذنوله

اقدوقالرجمكأاذننهماأتيتانأىأكرمكاذنفتقوذكيت7لاقي
اقبماالهكللذهاذكالهمنمعهولدوماكانمناتخذافماتعالى

فقبلهالومايدسماتءصاالفراعحعثالبعضعلىولعالبعفهم

الرقفماتسعبيهاألفافىلؤحهاتبدلانمجوأظاهرةأتكنانمقدرة
علىويخإلئوأنلنالخهاكنونونلفديوقفوقيلعوبالمبذنوينلها

اللفلجعهوريهتبرضهاقفاكنابئهمافىعلعهاخالفالوقفالخالف
علتلفراعاناوعنلنونوالمبردلالمصاحفماوالمازفىفىممتوكذار
خروفأبئأؤدحهيهاوبياذرقالذلنونلكعبتوالفاللكعبت
لهمانفصاأوالهصاواتلهتصديرهاواستقبابشمرطرحالمظب

اذننااولوقلتأكرمكادنفتقوليقاآليكالنافههأوبالمملقل
ماقولهصدرفاالتلغوأترخلسمك3قلتاا

أوأطيراأهلكاذناقإشطرفعهملتركنىال
شلوبعدهمااستأنفثملكذأقدرعلىآلافىأىخبرانحذفعلىفوؤل
زابئوأيرماذصنابغالفضصلغتإأكرمكقلتياعبدأدتهاذنقلت

ئىواءوتإلدعاءبالندااقصلإلبعثعاذاوأبئإللظرفعصفورالفصلأ
هنساموعندليصباالكسائىألرجمهنمذعندوأالفعلبمعولىالفصلا

صالالنهقارفعتصادأظنكفتقوذاذنأحبكلىولوقيلىارغ
لظشرارذواللكذاالسهقباداحرفيأقىوالسين11
ضاصاحرفاكنههصالمطلىافييأقىالمهملقاالمفردةؤالسينإ



نم37ءب

يعمحلولهذالمالجزمنزلةمنهلةإداالستقبالويخلإللمفارع
والمدةوفيبنللخالفاسوفمقضطعامنسوبهاختصاص

قولومعنىييكلبصرخالفاصوفأضحؤرومغاخمعهدستقبإلىاا
منأرحالمفنقكاأوذلثدؤسجححرتضجهىفعهاحرفالمعرببن

منوأوضعصقبالوهواالسالواعاكمنألىوثوالحمالاصقأاومن
المفردةالحروفدأعموالىإمهعقعاحروغيهلتنحثصرمماقوليهمعبار
15أدوتايخهاإلعمبارعنوانولفطجرفعقبارعنوانكيرطالتذع
زمنانعلىاللةللدأممىشرارالملافيهرالسئةقىكذاأ
تحالصاحبأىولذللشاذوأليانهالمسنفعلائمصنجردرعالمضا

ضدونلىقولمتعاذكرذلىليعفهمطساباأىنشلرأمصدتعالا
الناصمنءالسفهاسيقولتعالىبقولهعليهواستدلاآلتةآخرين

تءفيقالماوالهمقولهمبعدأنماؤلىذلكلطمدععاقبلتهمماوالهماعن
اليعوفهلهقاالمذممطوهذاانهىالصهضالبارالالسضالأعالماالسالين

قالعليهغيماوموافقبعدقولهمزلتاهنماااستندوماإمحويونا
دتهقانحفاوقوعهقبلقولهمخهافياال5فائدأىقلتفانالركأصرى

طرأساذااالعنحدوقوعهقبلبهلعمواأسذالكروهةجةلمفااان
فالنكاتقولالمضارحمناسنفعدفذالشراراكاولوسماننهىوغ

للألسعقباللسيصفيدةواأبهددفلكتريدألجيعلاويصنعلضهفايقرى
تهرارخبرلمحذوفيشعيهالالممتقيلىفييونامحااداالخرار
لعكمىأوداالليانكؤدةكذافىلرطللألشرأوالسيكأىوكذإحال
الحالصاحبصمزاروءاألحيلىكؤدهااليانفيكذأأمحوالسين
ألغنافىذاإلاللفووقاللىطواجمةوذوخبرلمحذهسفرالخبر

اتعكفعن
لماتأمهواسع4هاامتماعضىيشرطلوجرف

وقعالئهقبىلطشرطلوحرفثرشيوليتوانحرضكانللتقإلواءوصأ



أل4

االضىصرفههالمضارعصمتهؤاذادخلشعلىزيدءنحولوصاالماضى
ماءاثفاامتناعيغعدلقتضىحرشافهافمقالثاكثانحولو
أومقفهاإلمهبهاكالشراأىتووهوفعليليهلذىوألنمئئاأأثهأى
لثرطاوهوجوالمأتأللثممرطافعلأىاستاإمهيقتضىو

زبدءنحولوعبتاناهاهالنههاأربعةالقسمامفاأومنفيانمعبعاغ
لثافىوامثبتأواالؤلبقهأزيلىباءمجهىنحولولمأكرمتهأومنفيان

عتبشليةءلوأمجىنحوأوعسهاخعبغةدفىشثانحووقص
الجوابالذكرويخوبئفيلعقذههمقذماإثرطايعحونطقيونوالمف
مخوغيرهمالمإذيخلفولمقذمارنمانالتالىينكاثمسطوهلياالنهتا

كأااللهيئهماناأحدهينأصىعلىلتافلوهنادرفعناهولوشئنا

ويدزملوعلعابدخولمنفهةليلتاهواالذىالمنسدخهذالرغالمقذم
الذىدخالمقهذارغنكأنافالتعالىهومشيئةالذىالمقذمفئهن
هاواليخأوقداشفتوهوالمشيثةقذماااللهإالسإبامنفعاليقاهوا
صسهيبممرفىنحوقولغيرهالمعدماذاخلفمانجالفيننىغايه

ءاشفايخفهولمالذىالمقذمءاشفامنالللزمنهفايعصهلماطهيخفلولم
لواذاأنعلىءبناىوعفقدظاألحنىنيعثماحتىيههولمالذىالتالى

ءالتفاالنهناافوذااخالياأوتاقذماكانأشقشمناالخلخلىد
واالىهنالخوفاأحدهىلسبباندلههوالتالذىاصيانلا

لخوأمراطريقةوهىتعظيماواخالىقهالجاللالنافىواالعوامدقةطر
القعمممذاعنمصالمحة4حصهمارأنادالمرلىتعاالذفنهاوال



31ه

االنهارموجودنللعةطالثمضاعمانتنحولوانتفاؤهأسكائهمن
نتنحولوكشوتهواسفامالجواباصفائهمنيلغسبسبآخرالهدكانوا
الصوايصعهلماطةيخفلولملضؤهوجؤاومنهانللعةأضصعبىطاا

للرغسببالمشبثةئجوبأنالسابقهالطاآليةرلميةءاتممادالنافى
يليهماأهتناحيقمضىلهماقولهالمعنيانانوهنىمسإصهاوارغ

لهماالفينهفاالمتناعاجممناححرفالمعربينفولوندالالواستلزأم
مماعمديسابإتااهطبيهبيانهمماصبقمافيهفع

اأروىفىضربههعروئمايخالفبعحهموعرنهالعووحمبيغ
للداللةأىمعدرقللتفعيلقافلللتقليلالكألملوفىءوصا
وسمعليهافهصلىبقولهلهواستثهدالخضراوىهشامابهطلهقاعلية

بظلفولولسائااوارذلنساقاوايةروفىمحرتمدقوأولوبظلف
ظاوهومحسرالقلفلقلةكاافيئحمرولوبماكقواتصدئوالىمحرق
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تبلالىفىشرطيحرتاصاذفامرالحقديرهنهذامافى

ويخثىتعاليالمشهوكقولهعلىلوالتجزمن1االشرطعةالناأدص

انبممنزلهفىهناشهرطيةعلهموأ6ضاضعافايهذزخلفهملوقىكواهغالمذيئ
ءاوصيلضنألخطابايتركأنوأرشمارفوأوقاانأييزكراانأى

التركقبلاليهماالخطابوأنمايتوجهءااليصائةطمجضرالموحىولمن
ونحوقوللأمواتبعدهالخمهم

رضسبسبالأزمسينامندونومقممؤظاؤنابعدأصدولوتاتئ
طربوثثلعلىصدىلصؤترتةولمحواجمنتدمميلظل

الجزمانقوموزعمزبةلوغيراكعلىيللياعلىاانجأتهتلتئواتأى

لميتكنبهلوحرويطلشعرللشحرىاخصمابئطردلغةبها
ةلنافليتأىفنكونهلهانحوفلوأنوالترغلوالشصبأناال

اليتجوابفىفأفوزانتصصجواجماعفيولهذانحبؤمخونقهل
فأفوبزفوزامعهمليتنئكنعشدياالىقولهإلفيوجوءلكابعدارةبأن

ديةمبأنكونفيإنصباهذالجواذأنكونفىوالدليلعظيهط

شلهةلىكزءهصدرمعطوففيتأويئوالفعلوأنءجوانيأبعدالفا
يةنبدوكامعاويةيزيدبنأمميسونقولفي

فوفاللبىهناقأحبممؤدقرعهنىةءعحاولبم
دىمصدتاويلفىللةواانوازاوالوادمفمرةبأنوبمضفشفر

بأنهنصوبرسوالفيرسلدريرسسل6لىتعاقولهوفىسلعلىهعحر
ومثوحيالىءمصددىعطفتأويلفيوازاوالفعلأوخمفثره
ووله

العقرفتلماىيفربلثوركاعقله3ثمسلعوقغلىافى
درتأويلعلاواجوازابعدثممفثرةبآكمنصوبقلهفأع

أنصلوثموأو4لفاواالواو3ئصفوهوقعلىعلىمعطوف

أبنففال33لوهدواصعالفهابعفهافىوقدعلتالتاسععاؤبتال



أ77يا

الهثرطجموابجوابألىالئحتاجبئأسهاقسمىاموابئالضاخ
لوبعفهغوقالايتجموابمنعوببهوابلهماقدبؤفىحنو
جوابجوانجبنجعوالهابهناضهصبدأيلقىامعنىبلثرطيةإشرا

كقولهتإلالونجوأبءبعدالفامنصوب

زيرأىنائبفيخبرإللذطيعبلمقابرعىةفلونجش
اقبوداتحتمنءلقاجميفبلقرعتخينابيوم

لمشبيهونظرالمغنىالذثاخلأغنتيكنروللوالمصدهـىلماابنؤقال

كانأصابأصأصطقأرشىمصدتفعيلشبعزثوخاكأن
بعفهمأذعىاكثرهماحتىكبحنءفيىحوشذالنودوالهمزةبفخ

زيداأصدانازيدفىكانلقالواواولسكذللث4علفاالجماع
لمجاراخوللدانهمزةتبهمااهكاالقشإيهحرفقذمدثمكاص
اراوانفلاالنوصأيعدالنحعموخاونزاالقال

الأوخمكلاالتركعبفيذلىالنتطروفيةواحدفىطةبإللتركب
هنعندىوالمحاصاالسنادتالةلركعبالفىطارىأالنركبب

وفعهالمغئى5أفادبعفهموهوقولبسسعطةاكيدعىأنلاالش

مدااحمانجبرهاكانأذااليلتشناليهأتهاعةتجوزعمينما3
مومأوندكارأولمحالمدأوفياقائمدزأسدنجالفكانزيدانحوكأن
تبل5ءاشتاقعليهكأنكاالنجارىأبئوحملالظنذكعيهفاثافى

المحتييأقىاولوالرصاجىاليهوفعونروذهقبالأظشهأى
4إءلشدواوا

امبهماهايسأالرضكانمقعمععرأكهبطنغفآص
قعطفانقيقةحالرضافىأيسبيهاالنهتاليهوناذاالرضقالنأى

الىكألهنجهةمققاتتعإباهعثىاأفيفنفثملىرتواذاع
زلتلانارحأتقوخله9مقذركلاالعؤل3ءا5ضعهافاللى
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وإلآلخبئتكمننيالمإلىنكوتنئإللفوخغمقبلءكانثإللشعتا
قحلىافلذابعهالنثصمفااالغاهعانالربعةتأئانكانصلىتزللم

الخلىويزغاألسمشحسبوالمشهورأشفيهمختلفغيرهأكمعليه
05وأنثدوايئالجزءاثاتنصبقوآوزع

محرفاأوفيقادمةؤفااذاتشهاذكامك
لوايهاوقيلنيهاذالالموأأكأاوقعلانمجأىالخبرمحذوففقيل

وحذفتالأهمثتاألحمانعلىيخيرضويئمأوطامحرفابألفاتمعادقا
لرشيدبصرقا5نئدوقدأوهوأبرنجيلةئلهخطأقاأوقيلالضرورةلنونا

رشحلىاقبلمحروتوفىألفانوهمأوهذالصأبوعرووانه
لمكيندأقلىلتماضاوكؤلهجلستدراكلللكنوكونإ

لنوفياةدمشذلكنواسثهلناقصةامبتدأوهؤصدكانوكون

محذوفالعصاكحعثمنالخبروخبراكوكويرغسماحر
رغرأستدركمصداصتفعاللألسعدراكحلدآتحقتقديره
ليسبهرملكنيهشجاعمخوزيدنفعهمايعوهمأوأثبتشوتهمايوهم
والمراكئزعظممعناهمفتوحةمجيمجليمكنمالنجباونحوزيد

جثمنخبرإكونرغلوفاعلالفعلنوالجالمقابلةينةبقر
بهيلرغومحلافةاللجرمحلءوالهاجمنأىلهؤصءاالبتدا
أئبضأىوفمحذولةالمصدنصويحلىأصاقصالناالكون

7صااأيقآبينكؤلهراكستداأئانالبينتأىكاأيضالكنشلى
خبرقليلأىقلاتوبهيدويقالقؤاهلثئادرمصدتفععللتأكعد
فاكدتيرلكنعلممعهزيداكبرفىنحووءااالبتدحعثمنالكون

ابسيطااحبهنهمعةلجاعةطروهذهاالمتناعلومندتهأظها
لفامخالمايحدهاحكينسببانوفصعرائمادراكللألستدوالمعثهورقاممها

هذاضصرماهالمابعدقضمناالميخقذمهاالبذأنلكقحلهاولذماعط
أوخالفاصودقعللكنهنحوماهوأبيضأوضذلهركمكأاكنهسا



أأل

اللتوكيدالعةوالثاالئحوزدوقيلمشاربإكثمازيدقانحوما
ورابنوهودولراكأالستدالتوكعدمعنىصبوانداثمامثل

الهمزةظرحعفأنلكندهاأءلفراوقالمااثابسحطةعلىكربملوا
افضلىذماؤكندبماسقنىوكنيهةحمعولهاللكنولؤنفعف

الطشبيهيةال5ارأندمصلكلواالوانعصكبقهنلكوفيياتإقىوقال
يفاالمزهايعذفت

علىوالتعلهلسئتفهامؤخايلعلوتوغولترجإ
ئماقايدزنحولعلحصولهفيطمعالماخىرمصدتفعلليرجمءوإأ
لحبيانحولعلصولهارالمحبوبصدرتوغتفعلتوغءوإأ

المكروهوقرعوهثرخوفعمفاقلألءوالةلرجممنخصفهو3آقاد

صصبوهوحرفخيرقبلهمبتدأومالعلوضهرطارقيبنحولعل

ن1بوفسوزعموقديصبهماءالفراامحمابض3الالخبرويرغماال
عندناعلىمنطلفأؤالويلهكأللعلولعربالبعفىلخةذك

عقيالالبوقدحوناضماريعلىىاضثاريوجدوعندالىكسا

وتخنبمفريبالمخوأرجمعكأبللالمبتدأكغولهجماضون
اكاوأتاأسإباالسبابأبلغلىلفرعونوقولكغكمئلإللم
مالكوردفيأىقليلةلخةلقصرعلىلوصافواأومخرقةلجقا

لىكوفعوناأثبعهلفهماطابتفهممصدراساستفعالاالستفهام
ونحواأمربعدنلكثيىاقفىلورنحوالتدفيملالجمهااعلقولهذ

معدرتفععلالمهمالينإلللمتعإليلىءصااوفيلعلهوماتدريك

علعهوحملياوالكسافىاالخفعمجماعقمنهسمأثيتهالعلةأثبتعلل
ءالرعلىجملهشإلضؤالئهلمومغأومجثىشذلعلهلمناقوالفقوالله

لعلفيجاعوهولخةعلفاعلرصائيعلىهبااذأىالخاطئن4ويصغ

جاعهاومطرف9ناجناساالؤللخرالمالىلوبينوجمغه
أربعةااشاالانفصلأرخمفاسبقمشعهوبىةعثوة



ول

ةالتفانهنلماياقىظرفالعرفاانحدذوىاذاها
اظفيماااوكولمامضىاكوهلوقدس

مهمايهنواالصلمحذوفينالضرطمهمماوفعلنائبصكنحرمرخهعراما
امامقافهماترامئههماوجمنفتنىكيرلؤناذافكمةئث

نجسضةمتعلقاعتباانمظرإعنداذاضافيءالضاوزحلقت

محابأذوىعنداظمسباالذلكقالنهالذاغلمايآقىالظرفعة
خبماذاومفطثلعرفأظرفمصدرفيعىفعايدنالعرفان

رنه3لطيأفئأولشئىاذأىإلماموفوحرورةالفاهامنه
دتةيةسأاانحمالماومضثنيانهوالرمانهنشايم

نحوغاالفهنمجوابهنسبمحلوفيلشرطهوثوضاؤششرطأوجوأل

اعرابهفيولىدتةألشاملةاارشعقةالوجيررةوالعبازتدأصمههءاذاصا
وجلةوهومضافمجوابههنصوبطةلشعخافصمععئقبلاذاظرف

اوفعلاذجوإبأكرمتهرجملةجرمحلفىاليهمضمافشعرطهزيد
واالصلتأخيرمنمةفاذامقذاذابطللضاهوالجواسومحوها
سيسأقأناضىاذاقكونن6ئيرالغالبزيدومنءاذاصامعش6

شمزطلهااليهود5ونيخنرنحمبوهمواذامانحولغيرألخرطتكونوأن
وتخسأوتأخرعنهاعلمهاتقتمجوالاليهونمماوشصبوإلجواب
هاكلدةعوردنتفعاالىقتأننحوفافاالفعليةلجلةلاذاهذه

اضمارعلىلهصريينيكضدجمهوراثحمولعاعالشمقت111نحواذلرأها
لماةاذامستأىكينهاوقديقلفشظةأمروانمعلالفعل

نحوالؤليفالعدالقسمعالوالصمطثعاأهضىالمنأويزمنرمقأى
وكونجاهواذالمحبموانحولعائليهماوأاموأنانفأأورةتجاواذارأوا

أيضعاهالالفىهضىآشةلماواللمايستقبلظرفاوثاكيد3لااذأى
لعرباآطفياأادغيراسععدهنرنجأبغوحصلمصدافعجماة
اخرفيمضىصنموبينوالكثرةعنبهولكنىولظهزطهورالضوأى



ور8ا

حهثهنخبرالكونعلهوفاالغعلمغلمةوافىحالناسالؤا

اشتتواذاثمالنقصانجمنرهخولفجأةاحمهءواطاءدااالبف

نحووابالىئجتحغاالصمولمسميقكللىاالختصشدإلجلاجأةاذالفا
واختلفءنجيضامبتدأجبرهفهىللناظرينيببيضفاذاهىيدهوترع
كادلخظلوبطجالتوقالزائدةزئالمالفاعالداخلقكلليهافقالا

هلاالحمهةوعلىواسمحرفهلواختلفالثصرطجوإب

فاذاتخرقولهملىينتعدوإلؤلايمواأقوأوزماننمحصظرف
الحتاجتأوزماننمئخماذاظرففلىعاكالعثببههصرانزلدان
وأذابطلبلهافيهاقهابعدماالجملنوصبلةاامحلفىيملىهلىعاالى

موأضعلنطرفيةواثرطعةا11اذهندرلكوضهاحرفاكونجهاظرفاتعين

تمأاذااالرضمنعوةداذادعاكثمتعالىقولهوقداتجعاتخصها
فييتهاوائيةوالثانعةفعليةولمتهاجملةتنعرطيةالولى11ذفاتخرجون

مةاطع

أيضالحماوالتعلعلمضىلماقلظرفالذالاذبسكونآل
نزراحملمفعوالبهكذالثوبذلآلتظرفانهكو

معناهابيانفيقلالساكنقلذاللأىالذالإبسكونملعبسةاذ
رمالتهنحوفقدمضىلذىواأزمنأىلماوحهوظر

علتحيضاإالمهملةلعينتولتعليلكفروافيالأخرجهاذ
ضرإذوللتعليلعللفااونائبطالقلااللفاىظرفالمامضى

اذخيراعنالواقعةظرفقلجمالعلىةلمآلمبطيوفراببعممتعاق
اطمفلذلفالمقصودلخبروظرفضيرامنجألوتدمتعاقيسكونو

عرابكقواالطبهيئهأنمعاالمفرداوانكانلقوللانتصب
واليقعمأىمشتركونلعذابافىأنملتماذالعومينفعمولنتعاكا

المبمنزلةحرفهذاذوهلكمالجلالعذابفىاشآلثراكماليوم

أقيلابنهفاالفظاالهنلكلألماقؤةمستفادمنوالمعليلأوظرفلحل1ااا
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أسببةءاالساانظاهرالحالىاقعواريدالوقتضرتجماذأساه
مخوفسوفهههقبل7ترمنظرفاأعازوكونهرلبهتوالوةا

فعلفايالعاملااذاالنفاذهنابمعنىقهمأعصفياذاالخالللون
بدلكؤيهوعةأالشفيسحرفلدخولحنىلفظاوهستقهل

المفعولالهنبوكؤلهواالصليةرلفةعلىيقثلوالفهامجذف
مناتحالذبدلفاأهلهامنتضذتااذمريملكابافيوأذصنحو

فههآقهالرأالضهراعقنكيساقعاذفولهحعدالبلدفىمريهك
تبلغاوافلعالفكركاذكعغكروأنحوواذمفعوالبهكونهاككد
بتقديرمفعوالبهأنيهرنلىلهنزافىلقصصاائلاذالمذكورقفيعلى

منقلعالحالنزراراواذدرقناجممالمالئكةربكاذصنحوواذقال
ومفعوالاللآللمحوبدظرفااذصمنكؤلهجلراورالمقدحصلعلفا

وجدفيكاالمحصلدرهعنىاالبتدأءحيثهننلكاخبرعنواطلةبه
لواقعةواالمفعولإلهنيدقعةاذالواانهاوأعموقدلحششوإهدالعرب

للزهنأسماأثاتأقىلحاصلواالماضىللزهنماالهمامفعوالبه
لبدليهواوالمفعوليةلظوفيةابعأرالتحعنعذاستجطالماضىؤلها

طعزماناسمليهأامضافاتسعثلأنهاوارابعوقدسبقششواهد
لعدمالىنحوقولةلهستغناعكفويؤئذوحهنئذأوغيرصغي

مخوواخهافىلههاافاأومضااالظرفااذالتقعالجهورانوقالطنأهداذ
عليمللهاثواواذصأىمجذوفلمفعولقليالظرفاذكتمواكرواذ

أىوفمحذالمفعولالىلمضافاطجذشظرفيواذقإالاذكنخ
افهةوأكرواذفىلمفغولادرجلتالقولاويؤلجعذايمكرقصقىواذ
بعداذاوقعتالفأجاهاذتأقىانعلىسيمولهأعداعونصاذكنتمعليم

كقولهجماأولفرنج1ذاصقفيأناجمناجمناكقوك
مياسيردارتالعسرأذميخابهينوأرخيهااسعقدرإقه

زائدأوحرفيالمفاجأةجمعنىأوحرفنأومزمانظرفوهل
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رغعلىفىالميوتشديدمياأبفخلمااوجولماةجودقواأليهبدألل
ايفقامهاشواقاهقالمضافالمضاحذفعلىوجودمبتدأخبره
الوجودوجودالجوابأدعلىالدحرفأىوجودحرفوأالصل
هروءزيدحاءمخولماصااالصحعلىإلباضىوتخضعندهأىالكبرط
وجودالجوابأقفلىالدفعالوجواليقعضىغيرصازمشرحرففلط

مذهبزقدوكوعهاحرفاىءوهالشرطحروعندوجوءوهومجى

المتالوالمعفيحينجمعنىومتابعومفهاطرفلفارسىاوزعميهسيبو

وقالوهوغيرالزمحدوازمنمجيئهمافيعروفيقتفزتبحايحاح
الصافهوقإلماضىدالخمهانحتعةوهوحسناذجمعىاظرفالكماابئ

حدثلنئاضالهاحرفااالولاشاالنآخرانوإلماالجلةالى
زهانهوقلبالمستقبلفيمتوقعاثبوتهصالإللحالءنفهاالمضارح

معوغلىوذوقهماآلنالىيذوقولمأىوقوامحذابلمايذبلماضيانحو
اخهاأمورأحدهاخعصةوتفارقهاطمضارحلوتحنتصالمسعتقبلفى

ينتهوالموانتفعلىلموانالتترلللماتقهوفيانيقالالشرطاةإلدالتقترن
كقولهلحالالنالنفىشمنفهاهستهرااخافىا

قأعضولىوأالفادكنىكلخيرآفكىهماكوالفانكنت
هثلالنقطاعشقياوارببدعائمكاكنمحوولمالتصالاكللمومننى
بلمجزلمايهنثمكانولمثمكاجمناصازلمولهذشيثامذكورالميهن
الحالهناالقريااليهونلمامنالطاناثثاالوقديمونلماجمندقال

والمجوزلمامقيهاالماضىلعامازيدفييمنلمتقوللممنئواليشترط

عىمعلالحالمنلماقربامنئكوناليشترطهاكابئوقاليهن
ثبرتهلمامتوغمنىاوأبعازمالاللبنهااذبلولمايخدمربابلبس
لهلدلمابهفهالحذفلمامنةن01ىإلخاهلمهنىمخالف



وأل3أ

قولهافأماهأدخلقىيدولم
لموانوصلتاناالعاذبيوماستودعنهاالتىدعتكواحغظ

لغةفىآلاالستأناثاإلبمنزلهاسخثنااشالهاحرفمافىافضرورة

الالفخلتكذأنحؤمولهمأفشئدكاالفيجمعنىلمامجعلونفاثمهذيل
ةءقرافىلماعلمياحافظنفهسانكلومشهكذافعلكآالأسئثمأأى

ولمانافعةفاناالعلهاحافظصالقسماالمعنىانالقىىالتشديدأ
لمآجمعناانفالحيتذللثارالخؤهرىانالىالتغاتاالوالبمعنى

ايخلحمفقدوأدبىعبيدةءلفراالكثانىوسبقهاالغيرمعروف
علىمقذموالمنبشامجفظلممنعلىةظصةومنفىلكساواويهوس

تاشايالثالماانفخصالنافى

ءللوجوالئنئقناعاعلىوجوددالامتناعحرفلوال

جمطوبخذوورودوالميضمضللعرض
لوالالدشرطهلوجودجوابهاسفاءاالهقناعإموحموحوالحرف

يوجوفىهوالجوابكأاثااشفامتنأحاعلىالقلالطلفواال

لكوفيلباوجودإغاالخبروفةالمحذالحمهةدوتخعصهذايهررللثصر

علىدالفملوالحرفنحولوالزيدالكرمتكالخبركؤالهطلقااذاكان
نقديرهلوجووفمحذمبتدأخبرهوزقدنرطهلوجودجوأبهتناعا

رابطةالمألمرااالعرابلهامنلوالالمحلئرطاللمهسةاوالجلةهوجو

المحللوالجوابوالمفعولعلعاوالفعلمناكرمتكوفيالمجواب

أكطدطكذاللوالىهزيدومنلوجولكاكراىالتئىوالىأيضالها
لبرلكؤدهكؤدااوحفىالمنفصليهقامالمتصلفأقيمناموجعألوال

بماضارةلوالأكأليسيبوقهبوذهبداالخفستىاتعافاه

ءالرابسكونالعرماسملوالزيدسالخالبغيرإلوتقذم
لعهارمضافصواللمصدوبهمعلورودوقدمههتعلقبليلطلبا

قافيهوتختصدإزعاجالطلبفعمتينبههملهاخضيضوايضرورةا



إأل8كاه

نحولواللمحضيضفاتآويلهأوئمافىإللمضارحةالمبدوءالفعليةللةإل

مؤؤلنزليفامالثليهاأنزلونحولوالوالبدأستضروهأىاذتسقغفرون

ونحولوالخيرفتصيبدندناتنزلنحولواللعرفوايترلأىرعإللمضا
ذولوالتوخرفىأىتإلمضارعجمثرؤلخزلنىيجفقوأجلالىأخزلنى

وبخفررفيلغعودمصدروهوفعوللعرباالمودفىواحب
بهاوأفت3وجوإلتقديرهلرلمجهمسخوفاعلهالعييربيئتوالأمرمنفعل
ليرباالمفىلورودشلكبغآئترخلهااأىبوبخلوالمتعلىاى

مغخذواأالذيننصرهمفدوالنحوإللماقىةدوءالمةإللجصوتختص
مخخصمااستفهاملوالحرفونوالهروىقالإلناآلههقرافهدون

هرلظاوامالثعلينزلألوالربقرأجلالىتىأخزدنحولوالاللماضى

خروهوأنيهونوزادهعنهاضيضنةلثااوفىللعرضاإلولىأضهافي
المرادنهريلظاوا7منتيةقرانتلفلومنهوجعللمبمنزلةفافمة

النئمعنىذلكمنفهالويلغاللهوعبدأىةءقرافىانويوتدهبيئالن
الهروهذالمذى

وفسروزدبأنمفارعاوانصبأ
حرتوالعونوكفمفماالهمزةبقغنمضارعابةفعالوانصب
يرتداقهنحولفظاوشابمالمضآرحلربمصدمدخولهيؤدرلىمصدركط

الداخلةوهقأوالدعقيرأنءالمسايرقداأومحألنحوعنمفأن
صهامكرأىإللمصداخهاتؤولبإللعلصثتأنلمجنىنحوالماضىعلى

المعشلتقويةايادفياحمأىانوزدطاهرالبنالغعرهاضالفا

قتيةاكبعدلمالتءحيثوكذكالبشيرءحاأنمخوظافىوتوكعدهأ

فاطبأردرؤلكاط ؤالخرنهاضةمجااقااوأقسمةتعطقوإومعنىخافهرقبدفأيليوح
نالمربعثفانعأأىلفالثاخاصأنعهاينانحوفأوحفعليةلةا
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تلمأىوهاأورلجنةاتلمأكوامحهودفدحميةأواتفسيرلوحىلفالثا
تقذمالشالمالعالمينربثالحدأنحردعاالهممفاوافليسالجظغ

والنحولخافضاخوللدافعلبأنالههوالنحوكتإلتعلبهاغيرجملة
اخهمامبأىيؤقىأنعآخرعفإمفردئنيهبالمالنهباذانجمداتذ

وتاقىعليهافاياحيولحالقولمةالمضقذالجلةالنافغلأنلةنحوقلتوال
اسحاوتنمساالحميةإللجلعصالنوناليدبتألتمنفةشا

التنكوقأنوحسبواضىهضنمسجوذأنمحذوفاكالبانحوعم
أوظنكيئ11علىالدبعدتاحعووكذتكونرغقرامةفىفتنة
آمنشلالمستفهآبعةأرن3فأوجهلعممترإقامنزل

وللوقفزتقمامأوأوالموصولوفوالمولثصرطوا

قدناصمبعثفانحومنالميمعمنستفهامللةمستو
مجزسؤاليجنحومنمنالثعرطامستملةوجوابالىمحتاج

تسانلأىكببهننحومررتمنالموصوففىشلةو

نحووهنهنالموصولفىلةهستاأفةالىوتجتاجبك
ومسشطةوأىلوااجمعنىو2ليناحماأحدعلىيقولمنلناسا

ىلفاراأبوعلىازذلكألصفةاعنةالغنيأىالتاقةلىبهرةاأىآقاا
ءطالنضصفعلفنعمواعالنسزهوفيمنونعمقولىعاهوحهـل
ويزلهتمينصبىومنهوجوازاتقديرهعاكمسخترفعهوفاالمدح

ونعمأىإللمدحهوالخصوضاضيرالمغفصلواخطأىتامةتكرة
ظفوتفزتقاللبعتفاالمذكومروأننجتربنهوأىشضصا

ضرفىصأواتعالىفألأعرأوالىالمعارفئقحقطالىإللوصول
وهورركيلىولقفائزااوإقفاجعلاللهمأىلطلباوهوخبرجمعنى
والوصرللعافىابيهوالحقحناسولوالمووفالمولينللبيو
النفصمالانةفىالالنمطرفنأقمىجناس

الوالنكرأيضاوقتمامهوالتعريفستفهاموصاي



78

رأوافاوطحرفاوزاوموصوفابداوالوصلألللشرط
نتبهألرنصبوجرفارغعنبةؤكوتوعنبعحمنهنأ
الهمؤنحوومامعنىصننكرهسموهوأاليسمهاماوحموأوها
مجيورهنتاذاعالفهابرمجبحذفشئأأئياموسىجمينلطتالث

وبماممااالضلالمرسلونجمرجححهـفناظرةلونطسحاعخنحومجرف
الصلاكاص6وحمعستفهامهةالوانرجربيافرقالفالافتطذ

يإنباتونصايخسعماهوغعرمةعالنمىةنثركقرانزاوشعرأفال

عنهافهرضىحسانوألمثمعرممولااال

دمانفيجمنزيرتمزخيملثيشتهنقاماءلى
اليمدثباكاهراالجودحدفهاأناالومعنىوزناكارمادمماوالد

اسهفهامهةاضهاربىبماغفرلىفيالمفسرينعلىالكسائىيوجدولهذارذ
اذمعلترصهباردشمشوأدلفهاأالننحولماذافعلتوأنماصانلى

مهتمافىالهعريففيلدفستوضعتولماالموصولههافمالثحجت
هىلعاتةفاوضاصةعامةضرقإنولصلةالتحتاجتامةمعرفةأى

انقاقنحرقولهالمعنىفيلهوطملهاصفةتكوناصماشغذههالتىا
ضميرالصدقاتولشئاهامعنانعمعلفافافنطقاتطاقبدوا
نمأىلمدحللخصوصقبدواوهوأسعهدلوفشكةيرمضانففص

وعاملهأصفظهىاسميهونيقذمهاالتىوألخاممةابداوهاالشئإ
ودققتةنبمغسالنحوغسثعهالمبقذمسماالذكلفظوتقذرمنالمعنىفى

أىلعام1للنكرماوضعتوالدقونعالغسطنعمأادقا
هةتاوضعشمعؤةأىكاالصفةانميهتانكرهللتسع

نعمبقفماكاهااحدخالفمنهاكلفيموإضعئالئةوففي
لبنالمثافافيماصفعتونعمثانحوأوفعلاسماهداوغذاسو

علىحالمرفنعفىمميرالمسحتزالخييزللضعلىالمحلشقهنصوبةتانكرة
شياهىنعمىوبىمذاالؤلالمعالفيإللمدحوالخصوصيالفاعلع



8أول

أصنعضهشيأشنعمأىصفعهوفاعلهوالفعلذوفمحالثمافىوفي
كركنهاخوفأقوالعشرهالعافىوفىأفوالثالنةاالؤلفيصالفواظ

اقفعلربراالكثافياخةالمباأرادواااذقولهمالثائوالموفححاالطالة
أصبمعنىتةؤمأنكرةالبهمعجلقةومنا4مجذوفبراأفعلأنمما
اخوفعلىكنأصمنمخلوقافىأىماهنبدلجزعموفىوصلتاوأن
سيبولعنونصالماكابنماوتبنجروفوابنلسسيرافياوزعموكذا

مالوأضبرهلظرفاهبتدأوااؤمراناالمبمعنىقةتاامعرفة6
علىإلندإوفيأنهزؤوكذاوالكذافعلىاالصمنافىأخبران

لمباحمهناالنسالجصلجملمناالنسمانخالقمعلالمبالخةسبهل

علاوقيسللمونفالتسضبعدهأنويؤيدهمهامخسلوقكأنهلبلافي
لئدتاديألمحذلدلىلصنتقا3مهـفائشاميفىرذ9حرقذإخةالطهن



إ18أمى

أظركاذفعظيمزيداسسنبأوفمونمئأازيدأحسنمأ
أىوصحظالكألمامافىويدىالواو6بمعنىأدراالخفشعنتقذم

13قااممالمزقيرنحومثالهابعمرضةقهلنكرةمومحوفاسثرااس
الىلنحوقوللتعظيمأوابموضةةاالحة30إةلأىمماللمثالفةفثرة
قصيهرجدخعئظيمالص3ألمرصفةفانكرةقصيرانفهجاخماألمس
وقصتهاالبرشجذممةحباسعداالخمئوهوقصيريئرجلاسم

ضرإلفاضعربتنحوقولهموصويهآقتاهاملمحلىاحتاد4التإلهثمهورخا
ةلهامبذزائدالمحلحرهذهمالناوقهللدؤحكاأىلضربامنادفأى

ثابعةمحذوفعنثاعوكادرياالنوليوهو3إللمحلالئقوصفطسلى

لكؤلهطاكلألمصافيءوجأأتمهيألاشرحفيلكماابنقالهألمهم
لاالحمعةبللةافىلففةلناااالؤلأقسمامأربعةفيهويدخلحرفا
هناباايئهمخوماالجآزيقخةباسوشنصبسماالفترخإلس
ثمنجسعاأىلحسابانسوالومنحوبماريقنهييظرفعهمصدئناكمقها
حاراادوامحىمذةأىحانحوقادمتمصدويقظرفيةلثااااتاه

افاعلكقولهافيارغعلحمنفةأقسامئالثةوعلاكأفقكن
اصدوديدوماطولمحلىالواصدودوطااطولتفاصددت

وأماعلافاطلعمهماكافةالتآنطشهدقحاالنهءمافعافقا



فئصأماثمحيمله
اوتوكيدلزائدصلةالحرعاأ

حزبناوئاش7رعلائن

فيابابكيرمأللهرإدا
ةدلمطاطعئدقنالحرهاا

اهـالسابقلدتوهم
علىمفوحاغماماقوله
الزائدهطملنافردااقوله
فراد3افقوضيمالهلما

وضكليرايذىتخنمافرد

وقولهلهمشالنااثااانه

ءوصامولهامحفىبالحرف
لزائدةاهـماعداحر
درلةفجقمالنااامموا

اهـسهممها
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ألهاوأئدالمعنىن6الدهنطبادرالىمنبرفرارابيقالمعرأصطالحفي
لبابالطرأدااتعيموأالقرآفىالمقامصوناقحيةاهذهسكلواط
أكطنادمينليصصققلهلممالنهظماللهننحولمجارحمةالماةوقي

بقولهفةلسواةالتأذلمىالناظموأفيررهؤكدةلةوماقلعلفبرحمقثرعن
رأواالذالحجأىكامالكلثانىبزياداخمأىماوزد
ألفاظهاعلعهاعطثدرمابمنوالمرادبزداقمتمنيعدهنالمحاةأى
ابهكامالوالوكفوعثنالياشهامضعإفافلداءأحمافهـش
حيصفيامماأوجرفاوجرأىنصبوأرغأوفمحارغعنبماأى
وجمانالفهذممااعدالحرأرادلانهواصاماللمزيديمجمد

تجايلةعلبين4ؤكالوها6طبهفاةالممقدسبقت
واالدرأكإمهمأمنزمهوالمرأدالالتيقطلتباهاالمنأصطبهواالبدت

أفى5حاالكىلمشونتتىيالتهامااالنطجمأثر
قهلسااالتاالشافيكنقايابمشديداالهمزشفغأى
اأىمنصبفملغااالأفىفيهتخلمنفيهتخلمعئىفكل
خصهياشابؤياألكأكلبهذكالتوأىتاقةنكرةلتسخهن

اأانعاقلكللينبغهـألهالىواشعارةبابلمازمنفيالتمادالالن
اسرطجهذثئاندارينادةبسلينهوزالعمئحشصيلشبابهيعرف
االجليئمحوأيماارائدهامالشعلنريالكواوجوأبسرطالىماج

مفعولفعلينيقتضىصازمنجرطاممدأىعلىفاألعدوانقضيمات
علىفالعدوانوجملةالشرفعلجزمبقضيشوقضيشفكللهقذم

هذهزادتهنحوايمجوابالىفصشاجميةهااسةوققعسطالتجواب
لثعلبفاموصووتقعصابعدمبتدأخبرهاستفهاماسمفماىناايما

أىحمدرصلتهاصذولةموأشذفأىأجممشيعةهنصنحولنترعن
ااذمالعلىبنعةعندهوتابعهومنسيبويهلهقاهوأشذالذى
الموصولةأياانرأىمنالاآليآلو5رصلعهاكهدصدوحذأضيق
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أئبعهموحؤةنكرةوخبرهميتدأوأشذالمتفهاميةاسطنىال
غجراوهلىلكمجبجمنيقالناكطببأىنحومررتاإلخفمى
يعنىالكىاراجحالضثيرأقىعلفامنصالونعمكورسثرح

فأىرجلأىارجلمحوهنلالمنعكردابإعلىالسمصفةياتفعاان
ارجالصفةفيهذارجلكاملىأىارجولعةفيلهممالةمجلىدرجلفة

رجلأىإقهبعبدقبلهاكررتلمعرفةمالىكافىأفدأقوحال
ؤلقعلارصفةفىأئكامالعبئذالملحادمنالىبهنموفأى
للننبيهءوهامادىفماىاالنساننحوبأيهاالمافعهلخداهوص
ئيةبناأوحركةببةأعراوحركئأننسانالوا

ممهـردبغيرمينقوحربفعلشحازمفعرطاشحرفي
لحصولثعلعق3ىشرطحرفالنونوتسخينالهمزةممربهؤان

الحرفذلكصازمالثمرطونحصولعلىالجوابمفثون

شرطامهمااالؤلىأومخطيبأوهاضيينمضاشعينفعلين

صولفهجمماأوتبدوهصدوحممفىواماانحرانوجزلحوافافىوا
فاوحرهـندوالواؤفمفثونحصولمعلىمعلق4يعمفمون
علىكذلمجوتدخلينبخيرمنافيةلانإبئالردهفعولحرف

وعلىسلطانماعندمأبهذاسلطانمنعندعمحواناالحميةالج
الحسنىاالأردناماأىالحسثىاالأردنانحوانالماضولةافعلعة

ومحهاأالغرورامضابعفهمالظالمونيعداننحرعيوالمضط
كونرالسيثلههاصلالعماليةوأملحمهورالبربعنداالهمال

إمنآحدخأنثرمخوقولهملنرلثراوشعرافاالخأيخصبونوصمالاجما
عرهمشااوضرإخبرهاوالشعركقولسيفأحذافعةحمالاالأحد

تينالمجاأضعفاالعلىأحدهومستولياعلىاك

تعاليقولهفىلنافيهوأهمرطيةلاتجعنماواحمهاومستولياخبرهاوقد
شرطيةازالتالىاخدافانبعلةأحدمنأمسكصامنانلعازاولث
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ايالؤلحراكااستعاالنوإلنأمسيههماطافيسةسكلىاظةالملوأن

هنةءقرافيينهمورلماليوةنحووانقدةةاانهنكنةداسعيالها

هذالخبركهـورغااليعمنصب5تنالمشددانملاعالهاوكلخنف
سنضلىإميالهاشؤمرخبرهاوهبندهوممابص8اسمفكةءالقرا

بمنزلهعهدهؤثشددلماواهاهنخففأهنقراةفىحأفظلمماعلها

وتوكيدهملكالتقويةاشالهازائدةالثافىأبيةأليسالنافيقواالاما
عنزيةابحماماوتكفزيدقاقيخوفةانفالناماوقوعهابعدلبوالغا

دثىنحوذهروايةفىذهبأنتماننحومالا
ولهآخرتاودالناهناولكنطبناجانانفا

راءوانتهاوالمراداالجلمنيقالموتجعلمنأياوةالعادهنابمعنىلطبثرأ
وانفعةناىمافتقدمتفانوانماتصروححشاجاكوالمدولة

مقمنفنماتخاتحووازائدوماشرطيةفانتقدمتوانزائدة

حرفتداللألموتشدفابفغكاالباحورجركألودعخعاك
لكلألماهرظاضاحادفمىضطفورجربنكاحمتعلقردج

التىالمقالةهذهمتجروانزأسعهاىألكأهااربىنحوفيقولتىاالهذ
ديتهلتافقديهونصامةلذهتضييقطأىتقهيرإلرفقربمانخباالا
وتأقىيئيمحراوجهولياصويهوسلحايلاقولاوهذاآلضةسعادةالي

قالهالعاكووةألهمزبهابمترلهؤصديقجوابحرف
حرفاؤآلقىاقرأعواوالمعنىوأبقرط3ءثمثعلوالنصربنالمارأب

خالفعلىتغتاحطالساللالمعفماالهمواالبفخبمعنىأوحقابمعنى
يهساقاوهوقولالتالعهحتاأالؤلعلىئفالىطألالتطعهنحوذلكفي

أجمماحاتموهوقمولاألالتطعاتمافىثرافققياومجلىومنااللباروابن
االنسانانينحوبعدهافىعرهمزانااتافىاصوابواوالرصاج

ىاجمعنهماحقاالثمولوكانتءاوليااننحوأالأالفيبعدطنىكاتكسر
طبانويدغاستقلواجيزانأحغاقولهحفافبعدفغحبعده
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المفتوحهصمنالمنسمبكالمصدخبراعنيهونن41اليحرف
لذنثاصالماسنحالفحقافانه

ولعنيمبزتلعرضكذاواالستفتاحعهااألإ

اخصيضالنهإلمفياشلحرفايالمفيفوتخالهمزةىاال
بذوالقاتلوهمأىمجماأقومابمثواالتفاتلوننحوأوحثزعاجطلبد

الكالمافتمتاحأىاإلستفعاحفىمستعطاالوردوةلفعيوتختص
مابعدهاوظعخلتحققعلىوتدللثنثيهفهواهلهاوأمامعناياناوهذا
عهممصروفاليسيأتهمأاليومءاثسةهماثمالوأالجاتينلى

ااديستفهامازهوالوالهمزةتركههاهنجهةمنالمحقهقوافأدكا

الموفيمجيىانبقادرعلىاقهصاولنحواامخقيقافادتايالنعلىدخالت
هابعدجملةاالتكدتقحلححيقامنالمنصبوأكوخهابهذاارنحشمرىقال

اماهنأخهاافءلعاأواكأالنحوالقسمبهبوماينالئاالهصدر
وقوله5ئلالغيبأهـاوالذىالاليعمكقولهوطالخهأجمانامقدمات
الصاأمرهوالذىوأحىمات3باللذىواوامحكابينىاماوا

بلينطاثأاراكوندالعرضجرثخهالماسبقجمريااىكذا
قولفحفدالخيلومنهلخيغفوأدتهأننحوأالخبونيةأفعلوتختص

تجيتمحصلةعلىيدلخيرااقجزاهاالرجال
مدلوالعليةإفعلاذفصفتههذهرجالاالتروفىوالعقديرعنده

رجالجزاأفهأالجزىيرأأشفسارطعبةثعلىانهيعنعهموزعمإللمعنى
وقووالضروةالالصمم5يؤننىيوفصوقالاإتنبههذاعلىوأالخيرا
إصفةاصذههعلىلىركواذجمردلمالنهغيرأضطمناوليلعلان

رلقهاهذاتضفالحماص110الأماقهطلسهانمآتصدهو
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ؤالجمافاسبقالمكاافعتاحفىقعالتئولهفعهاسئأى
لشبيهيقتهياأنمنالظاهرهاهوالصوابهناهاهذثانعاهـنوبضهـم

كقولهواالتبيغالهوخلوفاألسعفهاجهة

ائيراحولاالعثفميةعادأالفرسانأالطعان
هرميعدهببمثهآذنتبولششبمدتهلمنأرعوإةأالوقوله

ىلهكهنىونحمتعهـل

أمثالىالقاهالمذىأألقىاذازرلهاجلذأمطبارلسلىاأال
وهذهلوبينوهوالمالقسموجودحذاأجمرهنعلىردإتالبهذاوفى

لقبريةاالمملؤلعلاالحمعةلجلاعلىلدخولتشةاشالاالقسام
المجوزحهاوبةوالتقديرالغفابأمهاالخبرلهاىلتىاتختصلكن

افالالؤلاأماالمجوزالغاؤهاولوتكررتواحهااحمهامعمحلهاأعاةص
ولطوحمذاليعفالثابمةنةاآلخرانواهاالخبرلهواتمنىأتمنىجمعنى

رجوعهمصضطا3يتالفيقولههذايهونوعلىوافقهومنشبويه
هـنوالجمىالفظاصفصلىالتقدحهواألخيوالجلةأوضبرعلىمبتد

صلجليهمالمالجنافويمصورجوعالمحلأونعحاعلىخبرااعهستط

اتياعحرفوصكونبهسرالهمزةالىاعععمألتعهماخاان
انحبرفحديئمقامفيستهلكنعمماتمقالثفىلتستعجواب
اىكامصدقاجهابهههفيزيدتقولوهنثانحوماقام3زيدامنحوقبمعبت

الجوابماىفيزيدتقولىقامنحوهلتحرالىأعالمهقاموفيممزقول
جوابهفىزيداتقولنحواصمربلبوعدالطامقاموفينعتقولاليامت

انمأاانجبلحااابنوزعمبيالتةقذامقتضىتعماىكاتقولوأعدا
بوقعاتخعصكوحثمننعمتفارقشأىااالبعداالستفهامتقح

وأىلحقانهوربىاىهوقلأحقنحوويستنبؤبئبعدهاالقهع
متعلقالعفععيرإياءاوسحونلهمزةبفتوأىلتفسيماتت

هذعمصدأنحوعندىملكلافيوردتبأيت
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تفمبماضاكذالسحعاحوضعولتنبيلرشلأما
لوالبمترالعرضموكوححرفالميميصوالهمزةبفغأما

يدعىوقدالمالئ3كرذأمااققعدنحوأماتقومالفعليةإللجلعص

وقدمانافيةوإالوأبئالمفىمثلهالعقريرممطاامالهمؤهتألسمنهأنلكذفى
كقولهالهمزدةهذهتحذف

عدنانمنلسثاهاوأبادمعداأإلدهرقدلداترىما
منلكلمإكلاامافىظهرأبوضغهووسابقةمتعلقميهوقن

لصممكقولهاقبلاللضنبيهوقوعويهئرالمعنمبن
الحيماأحصوالنواحىماتاوالنواابيلذىوااما

االلفوتثمع3مآلهصاالقسمأوعيناقسلءهمزثاهاوقدتبدل
بعدأهاهذهاوقخانواذاالبدالتركعلفاالأوتحذفاوحذ

سعقمالمااوضعأىاكذحعةالسعفتااالأكسرتكاتكسربعد
هرظاثمماااتضحعنهبهذاضىضاتضعلحاقتخاحلالسته

يشكتتأناالباوليمىكذلىعيرألمنبهطحعهأالستفتاامااد

اسئجالألماضوقيالموبيانعلىاشافىوائالىبيانسكداالؤلصل
دمخوهذهلففيضالفلىءأواحقاحقالهمابمعنىوهوسشعطثان

اىوجعلهاحخروفعنداقحرفبعدحقاولمحابعدهانكاتفغ
زيدوقاليافيالفارسىقالكاوحراسممنبمايز3طولهاو

ماومالألصتفهامالهمزةهىكتانوقاآلحرونأحتعنىابعفهم
عوموذاهوالصواأحقاوهلمعنىفاجقنئمئاأظالأىتئجمعنى

ناجيرتاناحقاجمهتىلهفىذلكاشصبحقاعلىفصرفيهلىءمالصب

قولهليلبدجاوهويديبوسوهوقولسهظواا
شالخمرهواكالخلوانكهائجدثمغرمافىالحقا

حقامصدرالمبرقال5خلظرفوصلتهاهبتدأواوانعليهافيخلفاد
ضحيثانعميقلتصنعألءلنهافاووفاوانمحزكإ
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قاممحومازيدأوالمنئنحوقامتالمثلالحبربعدذاوغالتصديقوضع
دلىوللوعدزيدقامنحوهلآبعداالففهااذاوغالعالموخحزيد

وعدرحمماضموجدفهلىاألعالممجيئهاوفالنالىحسناطلبا

يهزدولمععذيقؤعدةقاالتمنهفاميبويهيثإلتلمالمعنىوهذالوانهقاحقا
أجللثالثافيالالشاافينعأومث4جلأومثقاذعلى

فتألمححزفإللموحدةفيهالمجلقالوالالموسكونوالجيمالهمزهب
أجكفعقالزعوهاقامالمنئزاينحومامبعدألخبرالمعبتتصدبق

جلأفبقألىازلالخواضربلطلباوعدبعدحرفوتأقىصدقتأى

ازولاقامأىأجلفيقاذزيدخوأةاميعمعخفهمعالمواعأفعلأى
االالجسالخبريقلتمسدأجلعهاولثصوأفيالرمخسركطلىؤامهش

ونعمنممنبعدافيأحسنسالخفحتىاوعنفهامالسبعداققعالوقعل
كأقدأقىهلىقلعصدلطلبماأقىوقدمنهاأحسناالستفهامبعد

ى3يقالتصداستعالمالطلبوعاموربالمطضقافي

ونرغىلسحوناعلىمبئىأقعلفاهلجميقاالمجاابةلنا
تقديمالنزيداضربحتماهلتمنعالسلبىالتصديقؤرودوناق

امقاكزيدهطوالحسانجضنتصديقمجصولمايشسعرااللم
بفلباالختصاصجمرهافىونظزتديقمموهلصلةالمةإميدارممروأذا

فاحرناالسضغهامءثااوجمعالمتصلةاموعكسهماالمنقطعةامالتصديق

الطلبينبينكهامشريهةفاالهمزةالجيعمنواعملتصودالغيرالطلب
لتصديقلاضصاصهاأحدهاأوجهسثرةهنالهمزةمنهلوتفةلرق

ستقبالالدالمضارعلشتخصيعئمهاوالثاالمجابالاخصاصلعافىوا
والسادسانعلىالتدخلنألخامسواتمعرطعلىاالتدخلىاوارابع
بعداكأزغياهنوالسابعوأاالختمارفىفعلىدهاسمعلىالتدخلى
وائعاشركأاكاإلالسعفهاميرادانوالتاسحودعدامقبلهالالعاطف

فىشأفىهلكاليولهرفساوبذلالفمعفدوذكبمعنىاضقإنمافى
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دواقدابدابمعئىامهافزعمراقهطهرجاعقوإللىالمدمنحينااللسان
عوضسيبوعنمعياونقلهرةمقذؤهأكاهومستفادمناالشتفهام

فعموتعليثوسحونهمالهواأولهيبفعوضأبدومثاللغابل

اآلسعفراقسبعلعلىبلقاهنوحوهوالغعووأجمامه3خره
اخرىعؤضتهأمذةمذةمنههاذهبالنهاعوالرتانلباوحمىغا

أفعالأالالممهذاتقولللنئزموهومالهمزحفىماسلفيعؤضأوالته

فانوهومبىألزهشقالقابكمجيمفيفعلةرمنىاليصدآىوضء
ئضينحالعالعوضأفعالفقلتاكظرفيةعلىونصيتهأعريعهأضفعه

عوضاكمنالتسهيلفىكرهصماذغيرالغاهنههرالداهريندققول
ئراحعوضرعاها3فمقولهنثدعلعهوافطيمعئىؤيهوناضىترد
أفعالنحوالأبدالمسعقلأستخراقفيعوصأىبعلهلىكاها

لتلاليخقصانهاالاكمانمنمايسققبلالستغراقظرفأبدافهى

الطاثيدوتشداقاثابفغوقطنفردابماضءلطالالوقطواليبنى
مكسورهءوتشديدالطاالقافصمزاخافوانجنىارالغالوخهاوا

والرابعةالفمفىءاداالقافآلباحفاتثةوألسعاكنينطالتةلأعلى
وهىالسحؤنقءأطااتخغيفوالخامسةاضماءالطاتخفيف

زممالانفرداالستغراقسبيلعلىماضيزمنماالخسالغاتا
جميعأزمنةفىفعلهيصدرمنىلمأممىقطمافعلتهلشئاهنااتقول
فعلغملمجاماظمأفعثعهفعئىوهوالغطحالغطواشهقاقهامنالماضى

فالتسصخللراالسهقباللطاطعنالماضىأحالنقطمحرىمنأذتثطع
اشثلوهامالضوصطأقطقطأفعالالعاقوقولالماكىاالفى
مذلتفمنهامعنىويحيتواالشتقاقحللولفااوذالمستقبلىفى

شثبمكأنسايلتئاللثحركةوعلىآلنالمحاخلقتن3مذالمعنىاذوالى

احمماءإطاالقمامحعماكنةمفتوحةطلوياتلسبهاضض
وحثسبكحسبىيقالزتددرهعوقطوقطكيقادقطىحسببمعى
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وحسبمعرلةحرفينعهاملىلوانهامبنيةاالدرهمزيدوحسب
يهفينئيقالالوقايةبنوكقطنىفيقالبمعنىيهثمافعلى13وتسيعل
مجوزحونالممعلىءالبضاحفظاالئافىالوجهلىلوقاليكلىوتجوزلؤن

سلذلكوعنومنلدنفى

عندياوالجملعرابعكلالجلفىانمثتلفئرالحرف
العالافئصمكرصابطأوشهافانععببهامضافا

القدماءالشعراأنهممدبعضمنكئوليسأومثل
ءكرناهيازائداومهمالأبضاءوصا

انأنصانهومعلالجنسنفايدبهأرفاكنولىموضوعفياال
لخبهراوقىفع3أالفهنصبلنكراتافىإعلافوناجمصرالهمشوهذا

نصبمحللفغااسمهامبنهاعلىاواالمجنسفالنافيةاطهالماالنحوال
منبدللةالجالواسموأالهلغاةأوممكنموجوتقديرهوخبرهامحفوف
االصمبةنانسفيةفالناناعنداالعرأبثولهضثيرخبرهاو

جمعوهوأسمنعبمحلفيلفغاعلىاشهاهبنىوعرابافيورأفعة
متعلقنيموعندظرفنيةالخراشااالبلالصتبعقمقابلافعرللالبل
ناعضدةبيقعوجودعرابلالأىجزمحلفىالعهعصافوناخبروفجمذ

يوقفههـسكنمرفوحالدهملليهممملالعاملةانلوالجل

اماعلىعطفههملآلشجلوانهااعندناموجوتقديرهوخبرهامحذوف

بعددخولهامحلهأيضماواماعلىفيمفهومرعليهدخولهاقعلالسمامحل
فهوهبنىانملوايخاعاملةإكقربيعةعلىعلههفهومنصوسووقفعليه

اصكتىدراألمحربيعوالجعلعندناتقديرهوخبرهامحذوفنصبلمحفى
وأردتانمحلالنكراتفئلهلنصانسلنأفيةاالاناعرفتاذ

احماهضكرأماابخيانصالنافيةالأىانصسبفامحلهاتفصيل
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اوصحابإلمجنسفيةفالناالعفئكلمحراالصاحبناحممو
صارزفاعلهفاعلصموهوالمكروحألخبرهاالكافعهبهادههامنصوبا

والمكرلعئهاالمفافوالهفعولههووصنفديرهممعرجوالفاضيرهب

مجوزفكروانكأنوأيارفالعالصاوضامامغوحافئالخديعه
منلمافاتهأدممهمانسبةهمرلكنالديخانحوفرعونفىالشرف

ضرجبالطلونحوالطامذممونحوالحسنافجالالشئاآلخرةرفش
اطعباأبئوفولدناؤيدعضيرامنونحرالخ

نودط3نطرةأقلننمالاجمهافليالملى
اهنكراسمفىللبمافىالمماضىلفعل1ليسمثلنىحرفو
اأىوذاالجنمىظهررالفئلخبرانكانتصباوناالسمفترغ

جميةالشعريتولشاعرمنجعءعراالبعضأنشدهالذىتا
وهوارمنفيمعقذمبمعنىقديمجمعءالقدما

وافالمثفضىوزرطوقيالرضاالعلىثمئتعزفال

قعاخبرهارداحمهاوشئليسمملعاملةظهوبىاالجنسفالنافية

فمااينثآلآأيالفيءوصارجالنأبلصقامخوالرجلالوحدهأولننى
والتوكعددخوله4للعقوزائداحرفانهلكواطالنئءصياصاأ
نحوهامنعكيادتزقطالمحلهنومهمالمجمروجهالكفى
سورةفىالدبدونأنستسحابهانأالعرااسرةرأال

أسندالىءسوحازماائكارحابمأىناهعاالحرفاءصاوص
المتكلماسنادهيقلواضلافىفأوغايبوفاليهحنحوالتمننمخاطب

فيلفرقواعلانغالمبتىافياوجد5سمندوإلتخرجاخرجنحواللفعولىامبنب
وجزمهإللمضارحسةالفاصآخفايفظحيثلناهيقعواالنافية
ومعطلبىهيةآلنأهعلكألماانىالمحيثومنآلالنافثنجالف
الخابموفحوححرفابدأىبلىامجابألوحرفخيرعفعةالنا
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لقثحبعوريبلىيعثواقللنأنالمذيئكعروازعمنحوالمسعفهامعن
ستفهاممقرونالأكانإناالاوابطلتالمنق6لبعثقثاأشدتفبلى

نحوىأوالهالغحوقاصئمبلىأىبلىفيقالزيدبقاثميسألنحوميئا
نحويرىأوالتقرحهفدفى12همونجواهممزانممالااجكعسبونأم

النيرمجرىلقرمعلنئاأجرواربناأنتبلىىبلىمقالواصبرألست
اتصديقعمتأنووجههلكفرواومايانعيملجسءافي9الفلذلكالمجرد

الغةوهوهذاطببهأىلمطبتهالققالىحفظهقالأواثجاتالخبرنجفما
علىدالةماظاالهنلةواصطالطاليقاظفهواأيقظأىنهمصدر

لمالرجمقبهلفاىمجشبدأوعلىقيلالسابقجثاالهقاجايفهممجث
لمرادبهفاهنااالصطالحكاعلىبدبهاغيرصاريةولميمنسبقممايفهملم

رالمصدمجمازاعنبهالموقطمطاق

بلطفاضعنصنحوفيتقولىاالعرأيهأنفيوعيب
دالخبرأومبتداوجمسلةجرجرفتقووانفاصلىت

واأالأوأشارةمىمضاأوأوموصولأومهمأوطرف
اممتاباصانباليليقمابارتفيالنكيرددوش
الصناعةعنعذعيباوخروجاأىالمفعولهبنىماصفعلوعيب

أدتقولالعرليةقواعدالدنةعلىمفى11تطبيقاالعرابمقامفي
قولكعواعرابفيقولكأىعيبفاعلعنبمصدرنائبمؤولي

ألتمأىيابىكبللثرورباثراواققهتصنتمنعتأىتحصفت
هبتدأعلفااقدأتتاأشطالاليعياالتاضدنانكواحسارفقك
تعبرأنأردتنكاالعيبووجيتقولمفعولنصسبللحواوخبر
لخاصخيروالعامهوالخطاااالنفهقصادهرفلمظ3لافاعاممط

علىوعرهوظسمازإليوجداتالظاهرةأحمائهبنوليعستا
مقذرهنعفخعلىبنىءماضفعلىقتحتقولأنلصوابفاواحدحرف

انوالضابطفاعللترااخوالتاعوارضالةالسكونهن



إا5اا

اللعأفيقالبلبإحمهيعبرعنألبافظهواحدالحرمحلىموضوحلفظ

فيانحرفاكثرهنصلىءعوأهاماوتجالبوهكذاءتاجم
تقوليالمقطعةأسماعحروفهاللقطهرجمكهيعلنسعثفارضعهاليعلى
حرفوهلجربهممرهاحرقبوهاشتفهامااكجمبفغومنجرحرففي
ذاوشانحولمواكالميمؤالءوالمياافااقلولعطحروضىما

موالللفالالالتعبيرهنيعهأبألالتعراةأدلععبيؤقاكان
يرتافيواصدفالبأسحرفعلىبتئإللحذثحتىفيتصزوان
يهنابعضندالمحذكأفمبتدأخبرهمالففلنافهمفيفتقوكبلفظهعنه
علىوفا4الياحذفعلىمبنىأميفعلالعدوقهننفسعكنحوقوفي

التهالعهمضاففوالمفعولهونفسأمثقاتقديرهوجومستزفعه

رأوالدازيدفيلقولكاالعرابفييبوالحفظاالوقايةمناوقبعض
ذالمحكيرفىءمقتصراكانونحدظرفجيأحرفيتقولانعندك
مجذومتعلقتقولأنالمناسإلبلأوشهههوفعلىهلىمهعلقهمبين
قرلكالواوامحوععببمعنى6وسبقمااستقرأومستقثركلاماتقديره

زيدمبتدأئمقاأوالوهبوه6قاملنأوائماهاأواأبوقاموزيدلعراافي
غيربعيانمحذلكراعلىمقتأواسثيةفعليةجملةقاكأوأبوألههوقام
وعبىلواوأابمعنىأرلهاوالمحلوجرأأأولصبهورغهلمحاها
بالذلكعلىرأمقتمبتدأأؤيدنحوزيدقائماعرابفيتقولأن

ابعدابعدكذنحوفعلكذاعرابفىنعولوعيأنىأأوبرهنخرض

ومتعلقهعلىوالمنبهنأوهزماقفىظرهلكنييرمبظرف
فوكربحلىضاقامأوهوأوالذىهذااباعأنتقتصرفيوعهبأى

انهعلىقبهنغيرمنضاربهبمدأخبرهمأوهوألسأوالذىذا
وععبأىأوأوخيرأوموجمولاشارةهلمنإلمهمأىمن
اسالهولمولذىانجهبربسانزلماتلذىاعراجكافىركقتصاا

خمالمءنحوصافياقهصاركوجمبأىاوعائدهصثعهبيانغيممن



الي3ا

فانأومفعولهوفاكلهليانغيرثنمضافغإلمقولكزيدعلى
مضافزيدقولكملىقتصاركااعراإلبخالفاليقتضىمضافاكونهـ

وعيبى3أواالمجروراااليهونالعهالمضافالنبهفالبأسيها
نوصوللذىوارأالمشااعروذصاذىازقدأواهذتطبيقفيدتقووأ

هنالاعراإليغنضىاليثفانكؤلهكذاالعرأبنن4محغيرمبين
أقصورهةطامنعأواألوهوهفعولاحهاهعهبةلسابقاالعبارات

يخمحرعاهالأنعاعابوالحرفانقالؤبئوخروجصنانالبيمقامفى
قويئالمصدكيهعلبمعنىفعيلالنكيروشذدلمعولهسعرشوال

فعالالصارارتكبمصدبارتوالمنعبررالأحماالعااشذدأهـ
أىالقرحهضيايقىالأعرابأىسلايمتعطأىبهابهم

الذىاعريمااقرأنأوهمزلعز1مملااخظمقإجانباليخاب
حميدوكااليإيئيهيممنالمترلخلغهوالميديهبينهنلباطلايةتيهأل
تداراانالدمنالىيسسبقالفزازلالىتاطةمنكىابحرففىويةآن

بهيؤتلمالمذكاهتيرةايرفدءئدأوانثرن3لئالروت2فيال
الراندهونيالمخقذمينكرمنوعالمهملاللتوكيدوقوبةااإلمحرا

يخهوتزمالصعضاكضسينغرصيلافىبهليسولكؤتهطه
وبعفهماخقولةلتوكعدشاامعتىماىيعلىهويهدأالنهعالاوبعضي
هذهاتجتمابأقائدةااحصولفىرهعتبااعدمأىلغاثاللغوسعه

االخوالباطلمنهاناالذرالىطبادالنهللتتاواجبخيراالبارةلا

وقحوغبهبأسفالزائدالعوكيدقعلاننيملكذمترمعنلىتالله3طألم
فاعلايملاالفىوضاتمهذهى1تمةظلفهرينكئيرادلك
متمةمخصوصةنمععلىالهامخصوصحقدوالمرادألماظتممبمعثىختم

الجرصوفبعضمعافىمنهابيانسضوايةب

قىوافببينمعنىلىوولوفىومنلالنهاكحالىأ
نصفهاالىالبارحةنحوسرتارمانفىءنتهااالوعموحرفاما
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مخهوالنأممواكعوالمثكماحبةهـكةالىنحوسافرتنالموفي
محوقولهكناللألبعدأمعهاأىأهوالكمالى6هوالهم

حراءإبنالىفالجموممطأتسئلىكمرزفوقمهالايتوقدعاتقول
أىلقعامةايوآالىنحولمجمعنبمكعرفيةاؤمنىفاليروىأى

كقولهمندتعىوفىيوم

لسلسلاالىحهقمناكشهىهوذالشبابالىالسبيلأم
الىالىعاليماعطفومابمعلتشجعهتمييرلنسبةأمعنىعنالمهىممصأ

والجارربنمععدتفعيانولحبيالمعئىحهةمنهذهبهطاأى
أوبضعايفيدحاماردرلرهابعدعلعقفالعبيينالىتأقىأىتغمابهتعا
اكأحبلسجنانحوربتفضيلأواسمتجبلمن

بطوزدوعذوابدلنوصإلبواستعنءياصقأ
الىوفىوعنعلىومنع

ا6دشبزبداحقعققوأممملصاقاالفىاخلنهاأىءببالصق
رتأومجمازانحويرتجهلتىاأوهيماثجابهجسثههنشئعلىقبضت

ارحيمالرحمنافالبسماالصضعانآلنحوأعاستملهاءياؤواسهعنبه
وزدأخذنابنعبهألنحولسببهةااشاهالىيبباعأىوسبعبأؤلف

تديمتإطالشهيداوالتلقوابةلتوكيدنحوكثمازائدااشاهاأىءالجا
اشلهاأىءاوعذبمزقدبقائملمحعمدرهممجسبكلنهلكةاالى

واكثرأنقللعىوتمهمفعوالتصعيرافاعلفيللهمزةقبةهعاللمعدية

هبالقهذومنههبتهأذيدجمعنىبزهبتالقاصينحوذالفعلماقدى
نحوليةشلهايبدابباعىلنوابددؤدىهماقههبأذوقركأبورهم

وقرلهبدلهاأىلنعمابصرلمحمهاحمرا

ناوركباالفرسارةاالظشنرأاكعواذاقوهالمحبهتمفلعت
هسهزعلهوفاألمصجوابماابجزومأرعأهضاتصببدلهمإث

الصاخبةءالباالجراصخلمحلةوالجلةأنتوجوإلتقديرهفيسه
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الذينمنخؤنجنطمالذاااسقعوبسالمإنحوامبطكع
بقنطارتامنهانإنحومنشعالبهاحلىوأخلهافاعليهمءحزهاد

امامت1وقبلهنأخههضلىصمأمتممالاعليهمنمامللدلمعل
أنبائمعقعكمثلونيخبرابدلهعكبهسعلنحوفاكعنألمجآوزة

الخايهءنتهاروالدمياهمببدرنخياقتحوولقدنصرعكاالوإلمظرفمة
حلىستعالوااعلىكفوقآلأاأىحسنننخثروقدألى31
وفصءوالماموايومقؤمعنقهومربدةدرلكنكعنأ
أىؤهايخبعدفاتمعلبهأنحوكلكدتمنكغوقاسيهاتستعهـلعلى
صلظهروهراسبطاالهالهواسخجءالالشعالحرفاوفوقهمن
وفضلحاومجازإنحولونالفالثكووعلحهاوعلىحقيةوتكونفعها

هربحوقعلىيماتاذاركقولهكعناوزهوبعضعلىبعفهم
كفوللكنالضرابكاواواكيالسعدو

إبعداارخيرمنالدفربانعلىشفيخابنايفماويناتدبكل
ودبذىليم3مهواهناذاكانبناغارليساقربانعلى

فرالتعويدةهضاثاتأئيعنىقىأىتوتفاعلمنصالوحضيدهآ
كقولهمحذوفةاخرىمن

شكلمنمجدنوماعلىلمانلميكوألكرماان
كقولهوهوقليليضلتعوولخيراعليهعيضمنأى

تروقالعصاةأفنانكلعلىلكماسرحةأنالااللهأب
فرةلذومذربكوانجبهعلىالمالقىوونحكاحالمصاحبةو

سلةاعلىااكعاأذنحومالبتداعالغايةكاوهظعلىلعاس
وقواماهدابملجىءالمحةواإنحوولتكراالماإوالتعليلعيستوفون

أكعدىقنححضأءكالهولوألععالعاتئثقلالرعنقوليتعلى
خفالحيننحوعىأإكفىوفيةأءلياققرئوثدأقرل

ءابتدوراههـاىءالألسشعالتاقىعنآلوحرف
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طفمعنومضاوحزفلباكهـاواوكئبعدومثلوبدلأ
هاكانافمافةأومنهوعنالدىوالحرفأىنيهاياكافةاليه

فتهااظمقيتهكنألمنهاوحذفالصفةفقذمالحرفوعنواالصل

قوبهمالناعنحززعنوا
عاىؤالرةمميىعنمنىئةددرولعدأراطرماح

ءستعاللاللعربافركآلمتأقىالحرنيةوعنيمينىجهةمنأى
هوقولةئفسةعننجلمحوفانماهـكعلى

فشزيفىيافىدنتاوالعنىبخسافضلتالعكالماب

وزةابمائعةالشوالعهارةمصدرتجاوزتفاعلتجاوزتاقىول

لحدثبسبباعنمدمذكولرأونجيرمذكورمحاشئإلعهابعدوعرفت
القوسموزالسطأىالقوشعنمإسعاومهتنحوالؤلقجلهافا
ببسبخذةالمواوزتذأىكنكالمرضىنحولتائواارحىبسبب
ولطوتارلينالمثكهذينيةحقيققكونتارهالمجاوزهثماوخا
بسببإمماماجمفإوزهلماعلتنهعرجمعنالعمنحوأخذتزيةمجا
سوأهلبصردونصعراقذولمفثراالصلوزهااعنالخذوأشاا

عبادهعناموبةامبلوهوالذىنحوكنءاالبشدلىاتالمحمنأ
شيعانضىعننغسالتجزىواتقوايومانحرأبدللىتاقىوأ

مثلاصألكوملكافيعنتأقىفكاويمنمثالحدوفي
بعدالطأطبقعنطبقاكركهنادهاندنلقليلنحوحابعد
كقولهاكتأشالظرفيةومال

وانعااودإعةحلعنوإلدكلقيتهمحيثاطىمسراةوا
هرانقاعلىوالظاالهوكطعنوماينطقنحوالمعنىفىءلبااكاتأقىو1

لهوىالصدرقواسكنوماأحىأواخغهقنها
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اسيغلهونبعدغلبهممنوهماالرضأدفىفيارومغلبتالملىتعاقولهفي
3ءسجاأالقصفىنحوولمأومجازيةحقعقيةكانتكامعلسنينبغفي

فايماأناالسىرفيلغلنسوةواأصبالخاضهفيخلتأدنيةالمومن
فه1وههمأفواهفىأتدوانحوكردألغأيةأكالىإلننهاجماألمحفيوظا

فيضهاقإحمموله
ليصرالخادفىنبمهنةهللىاللاالطدلثا3باحاالعما

أحوالثالنةفىثهـهراثالثينعفدمماحدثنصبمجمنوهل
أيمخلوانىالمامخوأححبهضلصاتمافىوأحوألثالئةمنأى

ألمماصيثمدالحدوفخذك3انحولممءلبااسلمسجبعةصاا
يهاثئستعالللشألقأيضلتعليليةامثىلجستهأوتهرهرفىلناا

يمىسرحةبهثعانبطلخولوقولهلمحلاوححذفيلمحوألصلبمم
وعاكوعوعنوبعدمنومحكللىالملككعندوالىوالالم

تهبتهفضالمفىكعنديدوأتشفىنحوألمالالملكأقشأوايألم
همءلماقبلكذدواتإطىالجطةءقراجنىابئمفهوجعليخلولخه

مجرىنحوكللىكالخاقةءالنعهاتأقىوالميميفومبهعمرالل
لعومالقسطالموإزيننحوونضحكللظرفعةإوبممالجل
نعماصرزوقولهلالذقاننحويخزونحلىبهستولولمالقيامة

تأقىصءلوالالهمشنرطىوافلهاأسأضمنحووانزىوالمجاوالفمللهديئ
ولهكةمنلمألبتدابهوتأقىالممصلمديلثالصالةنحرأقمبعدبمعنىا

أفضلمةالغعابوملموصكنراكموانفكنياالدفىلفضلالنا
أخسلؤالرنجاهؤالءثوالهمهماخرتنحوقاعنبمعنىاتأقىأ
حمعولهمعبمعنىو

معاليلةلئتاجكاحلطولومالىصكايفالتفرقناكافى
هزةلذصالثلععروفىواقوفولهالناصبيمنحوآتإلالوعالن

أووالخبيبقلغصلىاواالبتدوأوللشصتقعلمجن
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وعضدوعلىوفيالىمثلىاءيضارأفىلبدلئبعيض
وشهجلىقىلدقوزوفيوالما

أللياثافىتشبدلاليممناكئوالىالتشبيهفكنفياألرفيبهن
هاشهءمنىويغهءحإيحىأغرقواوقولهمدصصحياخطالخمعاي

أولتأالعوممملىللنصدالقألمهبهقحتعيقرووإفص
أوهوانئأوشهقييسبقهاأنولهماثمرطانالرأئدهعليهصال

أوفاعالاألفبتدأنوالجممجرورثأنيهرهوأنيهونآواالستفها
منترىهلونحوأحسدمنمكفرونحرالمنلباغيإلمخومياأومفعو

داالكأرةنمعالتىالعومثلىللعصىرفالتىط

افطالدعورالؤبهكاتختصنكرةمعالتىكجدهلتأ
وقدتافئقصىاجملىاذافيآحبدالحراالممهمخوقإلتنهاقاالمكنةفى
علىأصسنحولمصكديينالكثرالبمرخالفاالالزمنةفىإخايهالبد
وقولهيومأولهنالتقو

ربالمطكلفدجرفيقيوماالطحلازمانيوممنتخيرن
المفمسدوالئديعمعدفيقضااثاقعلىاخالدومماصلىلىتقح
طرالنونعهماالشاافيقالهايطيبمنهيثزاضلىيمحتىالمحعمن

توجبصفةوالعلملفصمازدرميزبمتنىفانالعاملمسهفادمنالنصل
سينعوعأويمعنىءلالبتدااإللجطئمنهرانوالظاغعيزا
اايصعأنتالاوعألموثاناالمبنالرجمسنحوفاجتنبوانسلل

فقواكانحوحىبجضاوتقعالواوأىعبئ1مصلاكع
ماتحبونبعضولهسذاقرىيخلفهابعضأنيانعالماتحبون
ونحواآلخرةمننطالمدلحيماةلصوأرضيغإبدذأإحنىشتأقىأىأو

ألشاةاأىرأوالمحرهاتتكاأيضانحلبةالفميلمنايخكطأخذوا
اذلىمنوأيهقولشويدقالالىإمثلالغايةءأنمهافيهنلاسمعط

أيخنتهاوصقالءاواالامحالالبهدأيؤيعكيةعلتمظحألمو
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ءالبتداطانمهرجمندىطاوالوزةالجاهآماخهافيمالىاقزيدوزعمهن
دليوفوتعنرأوهامنلواليكوأنتهىعندهكأمنخذابتداالن

عمدؤهفلواهذهنغفلةقدفيافيللناذصالقاومنبهمفللقاسية
أضهطلىوو3جبمإاقدسقاهنهموآلأوالدأهوالهمعنهمقئىمخولن

ضكليغاكلىءههـفايلالقومهنصرناهنحووتعلىمثلؤللبدلفدثفي

لهقاخثأحئرفمننحوينظروكءاباامهلىاانصردمفممععناهأى
دضألاأخاقوامننحوهاذفيأثله2ابتمدالوالظاهرايوفس

ىالىناألبعدأهـاقمنرزيدلجعةابوممنةلصالاذالفدى
لمهمعاوسبقضستفهأموألنيىوهوألنئاأىأشههبعدوروظ
وفيونألىهـوذالمهخالفالمالوههالنصالتىحأاوائدةواد

مطرمنقدكادنحوقولهمفىزائدةوجعلوهاوشبههخاإطاشعدمألي
فيثاالزقابمازمعاالشرطيناشسزاطعدآالىاالخفشوذهب

ذلةجممنيغفرللىتعاقولهلكذمنوجلسفةرهتالباثا

ررزآليدكاألسنحأليرمالىواالبيهألأولتةأللمتفالملألاليوا
لهداتكمأىكمهداوبهواذكرصالىالععيلىآصكلهاأىفللعلل

ازائدةعهـاامىأىفصأوزدأالمستعهـالهفاقفىواختلف

فولهخاألاعاىمئمما4سليأىنئملهفىملمجاقوكيهدمخو

األسخالوهذاولأكطاالمفقفياأىفجهاكالمعقاالقراباحتى
انلمصدرمؤهنفععلتموطهبفيرأىزائدةبغيرمافيمصتابت
والتخليطآلتلبيسفيدكيأىعنهماسعلنجالفوأخبرلبماسه
ماكلرهالندألعطينتقوذءكاصاتاامىااوئدلأ
مجراسمخعصةاالفصالتىءقاامألثشبدالأهـ6الهاوتبدل
حاهةأكاتقولإاحاوفيالمحكمءالكعهقأوليسامضافاوربةالحال

تالمحئدلواالىسأماكالعطينأدقهاماسئلثءإخطاعلىأ
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صسصص

ماحملأوالهمزألمكنونكلربدأتتثولطبيههاءإبئتفأ
ساللشطشكألءتاقهكقولىأثدوالماقوأامشطؤصللى

منميهنجراالبادرةهـاليههمتىتأوماوجسؤالألنحان
تكماعقىأنطحبرأعقملىفييهوييةغضفقلهدءإمثراانظومةم

هـىالمآللىاأىتاحممولولودوحعالفمهائهلفةجممايؤؤ4صطحرآا
شامللبرلةعاةوهذاأهلةكفا3هريالدكقإعاتبف
معاااخرماالدالبكلىسثفيخهأقكدالمحأمماتءإاآلننوحسلى

ذيذالاعامالدصامنفملهاجبدجمااذانكان5شز3ولوير
تعمالىأقهحفنطهولذاقالفىاتمتعالاالوانهالمحقالتفهةبعدا

المؤأبغدرالحداممالوهلبضحهمذانمأم
اؤخىالفامحمداالؤاصهعلىعالتثم

صا

ةارشففاوماطرتصوماولفاحهوثحادوآ

األوجهمنمافعهوجمجقءايتامنءالهادلقوفئلهرجرعهقربإهشا
التعلقعالتتهيسلزصومحافصتمفىوأفراليمرحمصدمءا

منطةازاجعارةاإلشاسمعلىهيخقوالقوئسةأشالجريتسفأئ111
ارةاالصاماغدرمعافوث4قتحقملىءآاقالنلويصاظاالل
لشةمباملكايروفيأوالققدهذاذوغامندأىالممعمااواهزتمامأى

سفلافيشاعقدوأالالصلاامجسبذغماماوههالكمامال
أىوسدرةكسدوةححفعكإميييعالمغزءاتلىأكمامالحماإف

ترالهطهظمياررالحسنىءصعااقحااوهابالحانجء

اكأقضداولةالضلغةإمااصخلمحهومنزنالمعاررهللدلمألمقاأحليما151
ندبهاالمقعاقأواورذاقذلك3لعفصفةاككاكلولىلى14امالرهلك11

شئاعطاالتىنيةلياااليدالرحهصممعنىصيمطاتكعلمذفة ام

فونالوأصاليبلغالذىهمالىافدحقفىذلكلةالسهظسضقاكئربظا
تهمحىمةإيئاهنربألتاشعاهذاوفىدةاريافضألعنهعتا
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ادطرواعلىالملاعبقوالمفريحالمناسثلعلطدواوهاب
هيانقيلمعناهختلفوأاسشلئثماطوهوبنأصاعامفيعللفهين
وحفقبتهلمراحعكالكافرخهنثمرجمجفاثراذااانقولهممفىرقيب
والمقضوبرمن4حايالمارمجمبلتوهذااليخماسبالعلقمىال

يفسرأكالولىفااآلخهـغيرإلمفهومعىمنكليفهمأكادالععسد
15لعماغةلقطللدالفيرجعشئلحهعنلعزباللمذىاالعاللشاهرل

انفعنلذمحيثعهدعلىصاهدالشاثفعاهوكبلآوردماعليهيردانهوالنحنى
اإصادقامالمينمعنارفيلمالفةاقكلىدالايرجعفجماكسبت

االثثةالىلممالخصالثكىجمعلنهواسمالغزاليوقالوعدهفى
11صاعافىبئلكوالقهامالشئذلكمصحاعاةعصمقكلعاالقدرةوأ

مؤيمنحميهنلوأفعلفةومعنيفةاقماليدفرجعهلفعلل
ابلفاأقيللخدللحعنىأسهناسمفعالؤابلتاهامالهمزةفظيت

لذىاعقوقياللطااآالمتزاالىووجعنمبحلعقدإصثارهمذكللةتو
إيهاخرالعؤابعرنجعانههـمن1أسبابدصرلهمشيهاللوفولمذايوفق

لنوبذشوبذوااالفهىيرحالهذكهكبمفمنأحوالهلطفيختو4ل
مقخىولعودمحاامنئيهصنلتوبذاوامالعودآلممكنمنه
إنزدأىىكىالقالشيمبشارحمةانفحاتتعرضبتذوتو
كلبا0ئمأالمتاؤبا6االكجدماقبلهايئكرأنقهلعدهاحما

تبلأالألشقحنيملهللقرونآللقرحمقاى3التهإسطةلي
فزأاندفيةنصالاطلىعليبماومطالسيقاالؤابعلىشةالىكرميم
لترلفظامعهابالقىأيقألأنفاماوهوهوحالسالمعنالصالة
منقدلىمالأوتحالجةافىعغااالكلإنكانهقلكرامننحرج

زنأشوثرهوهنابالعلهملاسبقمحولفرادالهقاايرىكرال
لمفرداآلصااتجاعهننةفقخاعكللىآضااليخصرفأويقدلمصروفأ

ايزالفحهغعلفالفأحأالمدحاالشعارلمنالفاغفيلماوالمفب
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11بهواكهعلىقهقاالوالمعنوبةلحعيةلخيراااللثاعأىإلبح
للألظالققطروالفهظرفيقاوكفاريةمصدماعلعهمامالكلسجق

إرققوجماطزبقطرالمطرالخائمقمزةمطرأىوبيخاعله
وحنالغابعدحذفالهمزيأبدلرئقاأصلهرعفاغلاسمإقاروته

إللقرانبيطرالتهةا3مدهمناكنينالسامنتخاطلاثبهههاح

االكمهعلىالوققطمنوأنإلماضالفعيهنججةاوأومنكلوقفا
الضروبىةكلذوفوالعاطالطالققفالفايهاعالسكوتبمعكا

اخهاعاطفةومجخلىالوقفموانهعفيقارووقطرثيماواالصل
لفالفااالتباحوبمعئىالهنتيعبمعنىوهوقغالغعلايةعننجضارجة
وأوامرالقرانتجوتدأاطرققفاوماقارماطرتكأالواووالىمنبدل

لسامعصالتذهبنفعاختصىارامحذوفومتعدمفعولهودؤأهيف
وهوالفعلطيةعنخارجةاسعئنافيةأضهاوصصيلماكلاتهلسهذهب

ألعالبهالخففقالمنقمهدبالنوالوقفهنأصقفابهمهرالفاف

اتحلوهوأتكالمالتوجضهحسصنففيهبعدقغلوقوعهافافيفى
فأكئركقولهلمعنيين

سواءعهنيلمتءحمروفبالىخاط

محسنووقفوكالؤذبيقاواككلى4ياترسمالثافىاعلىاوالمجتفاك
كلعيناتفاقبطكأكاوأبوأبموأمنأؤاسوصبينحقىكاللألالجناسا

العانيةوهاوثمهعدوشديدولمزةهمزةالمخرجكابينبعدهعحرفالفيأ
لوقفوايبلتمطرالقطرومذاالمحديديمذهالمقصيلدسئمكاالولى

بعمدمجلىحدوهاتةجمعيدثهئرادأاذاالعربعادةعلىاصالةتأبيدابل

لمحودوتجهاأدتهونودلمهنافقداشهىوقفأثاالعلىىوالم
لنىلمودفالحددائااظيوآالىلهوعلىاعليهاقالوسمكالوجسعد
اللههداناأنلوالماكلنهتدى9انالهذاهلى

نةنجهالعونجعماالأل
سخناثهالويبعاثالا

مافالئاماالهبلمذ
يخانههمأحرخهاتةلماا
7جمآهـعناكما
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4قاهبطولومخعنااقهحفالهالمولفقال

امععر5الطرابلسيالمغربىلىالشازلكلالمامليعمأحمدنخدفيحممب
عليةوهنوؤقطايركيهتعالىالمهسامحهالقاصرألمقعرزهرئا

اوأيواآلخرينألآضهذيندامالتطبومولطفميبهآالخنامجسن
ربيعسظنجزمحومالجضيناجمعلهاوعلىعليهالدتموسيمهلى

إلفتيائتيواحسبويخييننةثمهورسمنالثافي

اوههعبهاأومظززحللشيهاومذالمطبعةيفا

دببنوجمىمحصالصىربهالفقيرالى

علىلمالموألسوإلصالهوهنحوالناحانانبحسرخمنمحمد
بيرلىبثالمنتصهينثراكهومحلىمهلأفمأوفىهن

ذهرمائحرسةإللطبعفقدأينعأمابعدالطثبمجتابالخافضين

مفتىالمالكحهجمغوضمنالوهإبمغاصرفياطالبالهو
ممداصااستانرناللغتئآثارسعدفريثىمائكالالماممذهب
طثتئاللىيقالمهيهاالللطئعةأركدعإشفىاقهجعلعليهمق

امحتيهابهرقهبرالتيكتبهأطهالمؤلففلعىقإضالشعريه
الجلعلىأدعمبههاطالبيبعهـخمشهأفضلىانتلرهاؤكاية
ذمةعلىذلككانالغاملءشفامابهاعلىمنكحلوكو

لطولىالثهيردبالقيعبنمحمدالثيئآلجناسالممكؤا
دىاسضةمنالقعدةأواخرزفيائقىوقد

الفيةكلطرةوألففيدرمائعنلرثما

مسةألىأفضلصاحبهاعلى
أتحيهاأزس




