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وإليذكرءءلراالشياسامايؤنمنو

وليسفعلجيدعندهوكذلدفعلالحسنأبوعندفعلعندسعبويههىأنثىالريم

وأمارياحأزواحالجيعفىقولهمواوبلليلعنمنقلبةوياؤهغرضمنامنهذاهناثعليل

عندىوهوأرإتجفاجمعهطقاوقدقبلهطالتىواوللكسرةعنمنقلبةهفيال

جمعظمهاوأبدأأصاخهاكلرمامجضرنحمنأدوأالمؤفعةالرعءاوأسربينهعاقبوامما

منوالقئولذبراكعبةناىاررفالذوالضباوالذبؤرعاذاذافيبىو

دبوراتذبردهـتوقدتلقاخهامنوالجنوبالحرقعلمنتأتىالواتئغاخها

تئطلالمخعوفىواللتئحئؤباوسعسلتتخنبوحنبتالقبتفبلوقبلث

ولملؤليوشماأملوولثولثصرألىيقالحقحاطاثاشيهنامئهاذكرهاوأدكرددقدشا

قثوناالربعةءااالذهأوقدقدمثوالالمبااللفهااقاشئتوإنوثل

وجميعسائرلغاتهياكذلالخاالقئثالاهئترتوالعربواساصفة



يي

فالوجعلهامقكطغولقعاسوهوالسيإفااذكرافحهذلىيهونالرباحءأحا

وقدوالنعاىاهاهـوالفعلاالزيبابخوبءأصاومنءيهاألرياحءهذوقدتضافا

ءأحماهبالتىالمعاالتهثهمنتقةالاالفعالجميعأنىافاردوذكراأخمث
فوايهالهثفأسصاخهاومقأثثثيقالفالهعاكطاااالفعلثعلىمبنيةالريا

ءالجهـرييامالاءأحاومناهافعلوالوهوفاهئمححالمابنقال
الهذلىقولفاماكلههذااشتقاققلمتوقدونحوهوممئغؤشع

هزيناالزضبعضاهلهالسمغلمومثريسيهبينقدحال
الناكرةمنالمعرفةبدلوهوئؤؤبهبدامنسئعاأنالفارسىفزعم

الرياحعظءأحمافهذهرصوهيروأيرأيرالصباأدعماومنأ

بندفيهاالنىصىوالبليلاجماردةاوهىاصرصراالبالحءأيهطأومن

يكلالمهاننيفتكهاورعألمةألمكالخهابغفهذاماصاعمقالقرءوهىفوالحروتلى

االسحاحمنهلجةغلبتاصفتانأفارسىاعندوالحرضاوالجليلإتجوىهذاتخرىفيها

الصفاتفىاليهونالفهصعفةواليهودىاسمسيبويهوعند5وعندصفذكراالغصارفاما

إفىاايبماشكلفهفاماالععادراعلىوغلبماالمبهخضءواكاهوبناثفعالالمثالى

بالسهلمالركأأوالجدرسىظفرالفعلىائباتاهوجيدالنىوأالئسواز2الصاهو
ةديلالشسوقيلالجنوبعصوالحؤرجالشديدةالرمجعوالففارسيان

بذفأبوقالاباردةاالرجىوقيل

وجهد7الرفنئمغعةخررجنختهنواالىوعد

افارسىداوأنوأنؤزمنفلبةونيرةلىولراننلرهاوتالكسأكألناصأ11
وأنؤرءابالعةمنهممصاببئءوأطقثتشمنهمأنصظافقت

رالنوارااأنالفارسىوزعماليهاأعنظرثالنالوزثققولهملبالقةعلىوالدلبل

لهأشثااؤالهمؤةفةشلىأكثرمحدهداالبداذأئؤووحوالعدللايعدلبابمن
حاتمأبوقالىلضؤوالصؤانماهواسحجمعالظلهانكهؤلقيضاثوزاطيس
انارالتذيهراحوقدءمنيفةأقالءوالمعدةوالممقب4ارافئوكذلذ

االرءأساوجيعةقليوهىا



4

ابمفاماقهاهاذلشأىتدسؤتردارامقولهبدايلواوعنصنغلبةوألفهاائثىارأوالد
ديؤرفاماقئعاذأفيالمحويقمنغيرهونرعمعاقبهاأمجيىبنأحمددئازفزعم

وقالطإفارقهاذكرهاعنهأدورألحسنأوحارالدارأدجعوعندهممولىفمث

رالكثيرفدوحهبمفاماميهتعليلىوأوردتذلىخهوأبتفأوقدالقلثهوعلى

البتذلمجرىوالذازوالدبرانالذيارعلىالدازمربئوقدعوفولماثرثويهسيبويوح

ارنتالدهذهاهوبإققولسيبويهقألوالضممسيرالتأنيثإلمجرىهذا

فاماقولهالبلد

رالمففمحاثوالثبوماخنوالدفىائويعغيهار11تغرفهل

ءضخورفيمذئليمرأصكل

خئآراالولفامافولهخرهاوالدارالدازالذلئااوقادالىذكرعدمعثافانه

خغاالالحياةارادةعلى

محنلهواالخراجيريالتغيايثئعرواءالراؤمخواأرضونحواصلمؤنثةاالرضا
بالتغييرشسعاراللىموصنوعهاأوبابهثئونقهاهمفىاممسزهءهنابازاخاوابابه

صيمهاالىذهابائغسقلمنحعخواصمنثذكنوانباواووالغودوجعوها

وآراضىاضقواأروصققاالفاشىبذاكىقدكايرولياكنهعزفىلرهاويهس
وأنعدءساعالهاالقالوأاستعارةرمىالمجرىهذارىقواغهاةالداوأزض

وواعدمكدقمرذرعوهوتجرىءسمائهمنارضهعخوتاثاذاما

3االرضاألدافالتعالىفاماقولهالتأفيثفىالمجرىهذاتخرىالزيهةواالرض

ءيعةأاداأرضساوأوضأرصناالجئخأرضيقالاألزضمةاأالىبعفطمفذهب

حاتمأبوذهبواليهفعلهاالىنهاالقرضدالةقالاالرضدابهيعالاالرضعة

يهاال

أفهارلغواإكفجمألهجمووصمؤنثةوالففر

دوأنثؤلةعروعيرالمنوالعروض

اذووعقمفىمومازلتونجفرابدمطىماؤال

العووص



قلذوالعروضمحةيفالنيقالمؤنثةاالرضمنمعروفةناحيةوفقاشا

يستالينوالمديمكةشثالعووضعلىفألشعملاوقيلالناحية

الىكئئضالماعروضاناقةويعاأصفاهاهذهغروضةالمسثهذه

مزوعسقضيصناقة

لوافييوفالانعالمنالنعلوكذلدمؤنثةاآلزجلنعالهنثيثوا

عرالثمالقولومنهالحرة

ءالععاذتئزفتاذباال

فعالألوحنيفةفاماالحرةءأسعاوهومنثمنئلالحرضوكذالثصرابباليعنى

اخعلإثديدانهاوقاحفرالويقالباليالرجألالحىهى

الجأدشبيهاثالثمجلدتفأمالتىىوقيلأليهقمنبةمشعوادهقبوالش

ارأجزاهاقولالكرمؤثليئسح

احينااسعيبكاعثنىمابال

بدوثاليهونفثعألالنءالتعقامعنىعلىحملهفروفنوالكمصرافخبافيروى
بادةقالكايؤتيهونفدعدفضالنلسععبفهارفعلىاممعوأماءاالباليا

الراىومالمعتا

فلوالبالرئعاودةنثلمءاشتغبئتهالاذارثفهان

تغولانتىوقيلتوغيالأغوالخوابالجنساحزوأكأالغول

بزهيربقولكوحموتلىقوتغؤل

الغوذبهعاأئفىتلوقءبهتكونشيئعلىذومظ
أيضاجريروقال

كوالتغفلهنهنقىىماوكيزماضيالهويبوافينىماو
ايفهلونماحنيالهفقدشثاأهلذشئؤواغتالتهغوآلالغولعكالتهوود

الحمغوذالغضب

سالاممعنهازالفارغهدتوافافيهجماءاالناومؤنثةشأوال

طبماكلناناصهالىرجعماميهذيخماذاعليهدىالنالطبقالمهدىان



جمرسرصاقيفيىميثوفيهاالجنيزةلهااليغالالجنازةذلداأوغيرأوحوانا

هشأالبناريشربونأنيلالتنزوفىالحربعينهافىالىقيلوقدأوثعش

ابشاعروقالفورامزاجهاممنئممعى

األولباألؤلهبوتي5تغائناسومازالتال

فامايامىكأكواسقجمعهاثتملغولهبدلىاالخفشصناطأبعندوتخفيفها

علىيهااهمزهاولكنقياسىاتخفعفاأنعلىبدليلفيسسقكسقأكقولهسم

وزوقدلبدايفليسرورىهفالهمزوأماكؤسوأدؤرأشؤقحدها

وهذابهاالتجاجفىإقناعفالالبدلىقبلكمىجعكؤسأكؤسياذمكوقأنه

كلهامومااسوكاالموتسوكاالفرإقسقولهمفاماافارىالتعلبه

لموتالنفسيؤاامستعاهذاماوحدأكئرأنهالفارىوزعداهستعارات

تكنفهاخمرأولمنارجاجةسقءالىقيلوقدشنواط

واوهضيعةائدفنأيضاىشيضيضأنءالماغسلببحفثابوهىئفرةمؤحاقئفوأ
اصجمأجمافال

اغزيرمنئهناالسقخياقئتء
أيضاوقال

عاصمثنقشءماأكرثوقتتابهحفشثت4تاأغالاللهطى

اعرالقولدوأتقالالقذجعالوة

لئيمماحييتمألظنماقاماثايثمئعأفالثوكنت

االجمهامأصلفىنقتئأيضأالقلئثوكذلد

اعرالقالجهامؤنثةئحثاىارومكلوا

خادصالتهؤقتفيلقبئءيعرفاربةلوكنالفتىلغم

الحداذنهاليمانقدومضلمهفالالمخمشافرهضث
إضا3االعمئىوقال

القدئمهافلضرلثاسلمححؤالحغوشاقبهاأطاف

روفعروصبروحرزجرومقوجمنزلةوقدموقذوم



أفيءكلم

المحاعروقألاتفواتحركأئوالبخىدألقذهالفالىمونثهالخصراا

وافرأافدزنجومضيدتثيبهمتلجطالعةىأ

لفبعيرأمعرفةممدودفعلوزنعلىذفيطلعثقدمبفالمؤنثساسمو
نعامعينبذكرالشيامحرفاةفيغثروالم

كلفريمينهافىكأكلءقآلقيمرثمئاتعدمافتذكرانغال

وضععالتىالقالدةىالثعوكذللثفذكوامحامئضرثىالثموأماالليليعنى
مؤثعرفةلها13ساويوخالكلهاعنق

االصوأنشدوالبؤهواالمؤنثاسميننووالخنوق

ضحطدلمحرجمةصعغورىبعهمهاالمجنونرمتهلىء
يصفهاالمجاجقالمؤثهقالخفوا

إتقارااتلفححينئثتياراءأحملتأئثىو
وأشدابخثونابخننقىقيلكاابخنوقابخنيقيسمىالعربوبعض

وطاعونادتوحضبالزعافاحمىجقاإنالئثمأملخعنبنياصاجب

هونامالدتيدشونوفعجهيمالجمفذفهاترىإلتىوالمنجئىن

سيمويهدعضأصلوميهاوالمنجخجقالمخنيقإفارقهاقالرحلاسحصاجب

هذامنأكرالكلمةهذهتعليلفىؤدولمقبالخبفحنفوالفقالأوزيدفاما

االلفقهاأطومنلىأقالمحرىصيرمعرفةمؤثاسمالمنيهوشعوث

حوبوالوثةشهخرفتهفيقولضرفهاأنفالقياسمواي

جندللألمةسوقالالشديدةالسنة13مجرأةرعمؤثةأوكلل

قرصنوبفىومأوىدكالضروىمببؤتههمصرحثكلاذاقوئم

الضعيفوبوألفرفالفقيروالضريككلءاحراالىاضالرالشاعرورجما
العدذاته

أنثىديدةالنةالوالضبع

ىالفاكقالوهماكوكبانواورحضارطلعمثيقالكوكبمؤئة13وخضدر

لهمولييرسانهأحدهمارأؤاافاالماسثحلفأىمخلفاننكوبمالوزنحضعار



أ

ثئرجالمنثاالصبتبهيزكذإلثلهاأيهعلممصغوةالتأتيمسهصحرفمؤنثةرياوال
لهاعبوروقيلءوانعفيصاامخراشرياقالوهمااالفبثبكرفمؤنثةوالميصغرىا

واتشدكاعرىالعئرلثفووالةدروتعالىتماركاللهقالالمجرةتعئبرهالال

النمئرجغوقدالشعوىغابتوقدلؤمةكلثثدوسيىبهاتانى3

الدارينسمنكقالهؤيثةوالمغ
ائركبقفموصنوعهمفهاوةنمنإخهاالظفا

الرامماماليوتقصراسمغدمؤنثهوالعؤا

هاغيتؤبامامنبمحال5أظفهاالحرحنيجمنوها4
زدقالفروقال

صجالهااثمطكاأوعسوأاثلىامنئمعليهأعلنحنينافمهنأ

اهمزةأنقلوآبارعلىرأوالمجعكلةمعطوبئريرقعالىثهاقالأنثىروالأ

اشاعراقولدوأنشدأبؤرالقلةأيضاجعهافىمالو
االثؤربطيننىتاولممزرىتبقللمموأى

إلراجزفاماقولالفارسىقالجالجالقهئامنالبثازعلىالكزةجعفىفالو

بالدلىخرك9ألئزحنلأليابرياريرنجاعدتمما
اوذأقطعدىتعدعتى

ارادةعلىفذصهرنثويذكرالظيبالنايلىآقطعقليباتعولمححنيأرادفانه

كممرالعولمافصلتدرتعالىالديظلمؤنثةإوالعركلىأقالذكراذااقليبا

أزححمعهافىأيضاويقالأزحيةقالورجماءأرصاجمعهـيقالأثثىوالرخى

أرقعثقديقالأنثىوالمخىوعصىأغصجعهافىيقالأنثىإوالععا
الثاعرقولوأنشدوةلصغيربهيلثالءبغإيرهاضحاؤصحغيرهاالضى

ائتثاقمائقالاهذجصىاقىفعتاذاإنيدئنشرخ

فاماسيبويهلغربواالظهووكذلدفاتتنىالعصريقالمؤخةالعمرممألةوالعضعر

االوقاتهنهلىخلىسأقالاوقتهذاصألةهذهأىالمعربوهذهنهرافهفقال
ءالمممافىالتىقوساوكذاثأنثىسوالقالصالةارأدةفعلىأزثفقهذكر



ا

ئةاأسفلفىكريبفهقلعفةالقوسكفلالالغرفطمنأماناخهايقالالني

الشاعرقهلوأنشدفوثسةأقاوربمافوئدئىتصغيرهاقويقالمرةوالق

سحفمالقوئسيخرؤكتهئم8

الحنماعرقالوقياسقمىوقأقوشالجعفىومقال

إمياساأالقساورووترة

الفطالطبرانمحئرعةووصفاخروفال

مالنأغهانلرعآفويءمخطربهأوتارينقطاعةفين
أنثمدءهاحرحزثتصغيرهافىيقالأنثىالحرلثصثعةوفيهوقثى
اعرالقول

ساعسالفدرثبرمخىئتمينمىجهاعوانوحوب
ثعنماطاواآلزيمثأنثىوالغأسفذكرصعادأىلىحمبفألنقولهمفاما

منىومؤنعةصالكلاطوسبهرةأزدفولهفألهقيغالأنثى
اهذلىالظالحىءاأ

يسباطئمكالمضممخفافليضبفتيةأحزث

االرضكناقأنخاالمعفأوالدمنالدناقهذاصةالجئوثواالزيمث

العربوقخلتصيدكاشىخبينةلنعلبدويبةوالتفةالئغةوهىمؤنثة

ماالكلالتاأخهاوذلدالسقوالرقةولالرفةعنالتفةاشحتغنتيأل

امناالكارعمطمئلوالفرسنفعانسيبويهعنوالناقةفئسنوالفرسق
ايعقبةوانكؤدمئاحمرةصعودفىوقعوايقالمؤخةوالضعودالض

ذويداؤصغيرهااالبلمنشرالادالثالثمابينوهىأنثىوالذوداصاقها

دوأنصأدوادالجعويقالءهابغر

حباليئبةفرغايذهبهوافلنهويأصقأدؤادتدفان

اجيركنيرافيهتمعالقليلالىيصيرلمسلالإفيايدردالىالذوديدأاحربلو
االعاربةهـلثالاوقاءالهاماتحقرفبئولمةمؤةهرثواءأبوعدقالث

عوالثحالقال

عشمرسابععصص3
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اجمئمانفوسنتتهبهولالعربفظعامبماباضاهكثى

الجشىالىبهذهبؤا3الرقاوأفاذاءالفراقالهناتمبكرفمطؤنثةوالركئة

أماءابطرح5فوخدإلرهـأخطأماواللهففالبئرفىاشلهوسقطغمبعضورأيت

مارأيتهوهوموخدمع13كللهالتذكيرالىبهبوأفذلدفعلوافافاقال

قدنأوذلذوافدامةوالخثمدريساراحمثلمؤنثاثقاضهاالحرنعوتمن

السيفألباتئئعراغرفمركاأخهنكرفيذكرناذارمصمرنالخأخلضئ

أمذكرانفهومملنله3االرأيتاذاءالغرأوقالفصارمذكراثباههوأ
بذلذضهماماحديعرفأنبعدمؤنثااصهناننثمذكراهالن

70وامرسريعةأىمرحوناقةحسنةأىلىخصاريةفلدمنالنص
افاذخاضمةاالناثتنهمنوالمغظفيمذكرةفهفهضشمةكط3ضعناذ

فاوأمحضةوربمطءبغرهامحضحاريةقالدخهذهفتقولايافهىأفردخها

نلكلرااقولوأنشدفالنوبعلىفألنبغلفالنهويقالاهاءبا

فباشؤرفأوكفتةلولىلمتةبةكبيرشرقريهق

اءالغراوأنشداحفباناواالكثرةأغقبنألثجعهافىويعالأنثىإخقابوا
لفشامرئال

نفالنيمخارتدفمئهمنعقأثحماكأ

دوأنالرايةاهقابباأريداذاكنلىأفارسىاالجبلثفالن

قاخهاءيهرامإخهدىاهاضكايةهاعشسبيثاالراخالراخوال

وألمؤثالمذكرعلىيقعالعقاصافطضذكتاجمهاالنبارىابنوقالالحاررايةيعنى

امؤنحةانعقابصاضمأبوهاقالدلثىويقالأنثىوغقابذكرعقائاليقط
درهماوالبساوىيدالضاكفبانامنالذكرأنالثاكطأبوذفافةوزعمقالرال

ازافأمايرأخرىرطمش1إداأنوذكروابدمشتىاصبيانابهلئعباكا

ذلذاللعرفوالعربإناثيهاكفاةالىأدبهأالمىوزعمقالذكرالغير

يشبهصئخمعموالعقاب4ؤالطىمنفتوركالالبرناتثةحرةاخقابو

مفابطاا



أاالبلومناسالنمنمؤنمةوالظز1مؤبألطرمنايعقاب

غيوهاوعلىافاعطغتهاالناقةظأرثالعزيزالجعوهومن7طاروطؤازوالجع
مغقال

ومضرئحوارمناوجدنءرواثملثرثطوخدوما

القفاروعقربءاتالةوعقاربابخوممنالعقربكنلكمؤئةوالعفوبأ

وجمعهاأخمطروالجركلهاإناثفهىإنانهنمنأخمقارباذكورئعرفاوال
ؤصغيرهانيثخامؤئةالنوفمنافسنةأنابواءوجوراتوجزأفىجزر

وأنشدأبوعلىءبغيرهائييعث

مففلهالفقاحعندورحما4بنابامنلثالرفانأبقى

ناصثاواحدكلفتأالمرابتنالتىفاننوبأنثعانالمحلمنلئواوالنوبأ
أبودويبقال

عوامللؤبديتوحالفهاعهاليرثيلمالمخللسهـععهاذا
جؤيهقالساعدةانحلاجاعةلئوافيهانسوادلؤفاجمتاكساجلوق

ويؤومهاصئهايئنىلالئللىءوصغنةحثئاالشبابفابرح

هاويؤوفراخهامنأوفرخحناحعسلهامنعالوماكلنغثاؤهااث

الدضاندااليائمعلعهائذخن

بىنائيفألقيقالسيدهمالقومنابذلدكذكراالسنانمنانالثاوأما

اعرالقالمؤنعةالبغدوالتويأصسعدهمفالن

المراهنمنهاكفتملناوهتممماننؤىفىاللهالباركالنوىفا

اعرالقالمؤصةاليهافهابادؤؤالموصنعللذىوالئوى

ائسافربااليابقرعمناكاالنوىجهاواشحتقرثعصاهااقففأ

أنثىللكتببهاسمالفيفتئ

يؤنثكووبالمجمايذ

غنقانعاقلتدريدابنقالعليهاخمابىاوالثذكيرالعئقاالنسانئفللثمن
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جمودطأناالاففيماعثئهأدرىوالأكتالنافنمئمثواذاذكرثهالثإفىفسالكنتا

اصمأبوأقالفذكروالفرأحوالتلعلكللهالىاخمهاأسافىفأماحماعا

االطولسرأصوايدئهالىء4

قطفثدتعالىاللهقالالجاعاتوهمالنامناالكناقواحدالعنئوكذفه

قعاخهاجعقيلوقلالجاعهههنااالغناقانقالفيهنكهخاضعنلهاصاقفنمآ
اعرالقولفهويبهالمذكرينالىاالعناقأصنافحينفامنعنلوكنم

ائمامنالقناةصدركاشزتءقدأنختهماالذبالقولرقوتث

رعلىكالنعالهشبويهقالدةأوينالجنسفىوجمعهيذكرويؤثالفؤاد

اعرالقولمنتأنيثهعلىاالنبارىابنهديهاسمافاماغيرفلذ

فؤالىبردتمغبقتلىإيادحيئمئالنقهتىشفئث

بقتلىدىفؤالقتلىتلذبربرتأأىئردثمغعولفؤادىاغاالضعفةغلطفهكذايهون

قءالفارسىحكلوقدفؤاذهبردتضربةسقيتهاالصىعنأبوعبيدقالاهم

ثكلألمكذ11وفىويؤنثيذكرالسانبثمىعليهيسذمهدولمالفؤادتأنيثبىث

التأنيثاعرالقولدأنأيصاوالقصيدهةارساقضدقصدبهوأذا

ئكرلقبعدأصاديحهاعاييبنىنأتثنى
الشاعركولدوأناخهاصانواالفارسىقال

جممجوففىبانهفلئتمنىفالسانعالندفت
لوالعدلوالغاكمواالعيانعطااليقعدتماكالنوالكلدمالغةاالالجمىنفهذا

11فعالوزنعلىكلنالشماأئثعنقالايسانأنثفنءخاعلىعناهاالصس

ائحاأبكقولأفعلاالغلبمعهالمؤنمن

وأثهلالمجنننلهايأف
أوأفعلةكئالأفعلةمعهالمدكومىفعامحدكلنماالنئشةأ4دكرفومن

احسنةصقعليناانناسلسانانويضالويمواروأشورةأيةوإناعوازرةولزار

انتأنيثدفىوأنإيذكرويؤثانعاتتئمثناحأى

صعل
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عاقاماحملتبيخكئمجمهوالفاعلوهبينىالصحفغ
لشاهئثىقرفرقسواوماثحدومانمصئفى

فأمالحا3ىواحالقلمجراتذالىذهبههممنوعوقالالببتهذابعضموقددفع

اذالققطامفرخيقالكرفذئئثئمويسنوهومالمالحاممنالعالق

طبفاذاانغرعقعتقتنقولهمالسئتهاأفمبئوأرىوطاراستقلقدكلن
يذكرويؤثالففااحقواأنجااذاهسيفهامعتاقوفألنالخيل

ثماعرالقولوأنشدأغفثوالتذكيرعليه

حمارمقلمالومباخلءففاغلظثوانالمولىوما

غيرهأيضاوفال

التتفلةياقثجهفتوهل

خقفقولمنقالكلفهغالشلىالرجزصذاقالانهاالصاذعنوسقط

المسوأفغيةوقنىلءأففاوالجىخالقفارتأنيثانالىنلثفىذهبوأراهاالخو
ومحالحديثالجععلىثلواحدفانههالتأنالىبهذهبواورجمايرهتذمالكللىأكر

الفطاكماقولفأماكهوواخدواحدمىيأصلىالمؤمقل

حياعاىوغوزاحوالب

عنئوإياهشيركذكرالضيقةلةاألمنالمثهفأماقدرأغثارقولهمفعلى
فولهرؤبة

ربرباالمتئءطأفخاث

علىالكونأنفامافعئةوخلاالصمقولهمفأمأرفل15دصاسمهوقيل

الكراغءأسئدقالمقلغةيآلتصعيرئعاويهوقأنوامااالقلالمىتأني

اممراحذكرومنشاطمغاكرأعتأنيىقذصوضدويؤنثانيئكرأنوالذراغ

لئالللتبسالرباعينوانءكالباماحعرأنعهياومناهااجمىبشماحعروالدراع

يزهباريهوسيبواطفاظلجبذراحمفاذاالفارسحاقالبالخأنيثاصذكيرا

بهوصفوقدساأقصاربهالمدكرححكرالنهاظلبلقالإلمحصوفه

انصرفترفيفاوجهاحجمصجكانالمذكرفىكنالراغثولثقهـرلهميضاأ



جهيئاأحبوذاكةالبدراعيعثبههيصرفهمنالعربومنسييويهقال

قولنعهمؤثةواإلطممهاوالتذصميرأعويؤثيذكرواالخهام

ائمترفهماأعثىالرملبطذالئاباطفيهاوالجعإبطههبرحتىالعثموطرفعبعضهم

انتذكرالشاعرفىقالالطفريذكرويؤتامقالمقمنه

طوبنوالىحهفامفنواهضارحةرجلواايدسامجها

التأنيثأيضائاشاعراوقال

الضبامنكزخاوياخظاتانوممئان
وإختلفأأورجماكرمذاالبفذكرمنهاوهوماكفظاالرضمنالمنواما

اقالالقفامنالمحخمتينموصنحايعتانوقبلإلفرطمتذئذثهوفقيلاللية
ائءصفراعصبةوهمانثيذكروالعلبابحواتيتليىيىاال

1النففىهومذكرالغيرعاتمأوقالهاليهاذهبأنثومنخئالةة

الروحوكذلذمشافيهاوالجغأندتالروحعنيتواذاذكرتصاننحاذاعنئت
حرفلفدفاتا

أناالابخارمملواحدوهوأكروالتأنيشفهيذصوويؤباالنسانطباحتسيدهبنحلى
الحاذالطععةئتوفمأناالمذكرالغيراغالطأبوحاتجقالارمذكراذالفوذد
قولوأنشدأالهاحالةاورجمافااوصازيذكراصلوأأخماناالزسطحألأولهنغريض
الشامحرآولهمااخره
لىةعطاحالقوله

حاضمبالمالضنجودهعلىحاتماالحومصالإلوأقعلى11مااخرعرومنمونا
وعضدوعضدوغضدؤضدعصمدلغاتخسوفيهاورجماذكرمؤنثةوالعفعدبالماعحاضملضنقوله

13بعهوالصواسضروا
اىؤخلنعامندتكوقدعضادوالجعيكباخعصدكدسندرالتزيلوئنلولىء
ولوقوغضادىرجلقلتامضديناضعبمالىاوفيفسبعتوأداوأعتتلثلىءحاتممار
قالالتممنمعثىعلىأنثورجمامذكرالفئوشءآياقطامليامحضعادالرأةنفسلهدممئنتج

اراجزحقصاض
فى5الروصضفوضالن

ضوستوينفعقعتءعدكتسعكقعه
أنأنثمنويلزمأسألالنةيقالوالعنهوسوطنهوانماوقالاالصورثهتعالىاللهمحودلطف

اشاله

يقول
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قالمؤنثةكهااواالذلمحذكرانأناجذوااضاحلطافاماأضراسهنألثيقول
أغعزيدأبووأفشدأبوصاتم

خؤأوانيمذكوراأدإناثرأيعاوخوهةقدوسرسحالع
االسنانوباقىمؤبتانوالرئائةالئتثهاتيهاأالقسنانوأراداالالجاعةالعرب

والئابرشوالقالناجتمثلمذكو

إلدثمهاسائريمونمنكرمايذ

بهيزادالقرانمنهءماجافاماصأكروالتأنيثويؤنثيذكراشلطاناذلذمنا

لدئفنمنلىواجعلدولهوكهشبينسفطانأؤليأئينىاللىتعطقولهفذسافيء

التذكيرمنفيهوالقولسيبويهءحاسموهولطالطم11وقاكيراتاسفطانا

اضرانقولفامااثائاكنالمئلقولنموالتأنيث

لطانالسيداثنىان

قالويؤنثيذكرنواولي11ذيثومنللجنساحاوجعلىالسلطانوصنعهـهف

التأنيثفىفأتتالعشاعر

شئهودواوفوذقشويلرأخهالناشااكابدلمتأر
ثموذكئئهعلثتىشراويلهذهقئمئىضكاباليقهوأق

انتذكيرفذكرفىالفرزدقوقال

خايصوهوأضمعافهوسربالهريقثلىعثفثاشراوبأ4
ولذلذالجعيلضظصلمىدمعرثفارويلالمصرسيبولهقالالغرهومؤصاعاثمأ

فارسىنهسرواليفولمنالعربمنأنأبرحاضميوحمعةليسيصرفلم

وأفمابهحفهوذلىعلىواذاكنشروالةالعربمنحسأفالحسنأبعنوح

ومنءالثؤبمعنىثمودعلىحينئذكتهفولهملالغيروجعافهومؤنثكلن

إسهغونشمتهمأئمنعالىاللهقالاحمروانتذكرؤثوييدكرلمامثاذلذ

التأنيتؤطلثهـافي
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سمالمحؤسورءلهألولبهـمغالبرنفهنهاإلمجدممانا
لمهذلىدوأنالتذكيرعليهالعالبتهينلاذلدنو

صافقثقاطاعساكينفسنلثخألفاذبداانامحمافيى

التأيخثهاخروقال

ابإلنحموئقهسبسكقترغداةالثشامفعهشثت
الراحزقالسكينةقيلوقد

حلقهنصلهاحوأتائمشيذقهسكينةالذيب
أحصنالجحويؤنثيذكراحلىخأماذاتفألىوهحاصدصألينفاثومن

أكسروالبالفغجإشةوامعةإلطالعربمطلىوويؤنثيشكرثالطذلذومن
اؤافالادأنءلرهايغالطشيقالوقد

ىالطنينألهساكحق
ص

أيذكرويؤنثذلذىيضثاللصفىقاوأكاتالطيقولنأهلوبعض
التذكميرإشاعراقال

البقرإشراقهمنيخطفذيعالغرسطستمئلوهامة
ماأيالتأنيثاخرفىوةال

ملتالمامنصفرافزعثاذاحنيمةصدركالىرحعض
دأنذكرهاقيوبعضأتثىالقذزذلةومن

اإفقاهـاؤيلثهملقتهبقذرئأخذاالغضانحا
التأنيثفى3سيبووأنثدئأقالي

شمديتيأخهاواألمنئعارصمثتحيرهاالقرذوقدرككمقا

1الماأثذلدومنكرانفتوالمطجلالمفىاما5الغيرنثةءذزالةأبوصاضمقال
أاألنثفىأحموابنقالواواليةالذؤلهمعنىالىلهذهبواآئئوذاذاويؤثيذكر

طمروطرفاناةرلكأمهاأطناجمالمماذعليهمدت

11اوافئاسالالىراجعةءالهائحأطناجهاألالمعليقذتىالرواانيرافاقالى

االتديهرفىاخرالوكاصاعقالكانهالعواكلمهاأرحابوهومنالحالموعنمعمصدر

فال
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نجروفدأضحساوممهأبأللذء

قوكاولثاسبيلبرؤانوفيهسبلىءهذقليمالمزيلوفىثويؤريذعاسبيلا
رجلاسملل1لضرأط11ذلدومنفينثبذكرالطرقيوكذلدمماسبمالدؤهاليالرشئد
واللاباالهـكأىاهتدومنوىالالصرأطأضاثمنوقرأيررئنيىانثهوقدمذكر

طالاظلهأمصلى

ثي3وركانىلربابنعنالقراعةهذهتوانالصرأطأشتالغةباءاطامنأحداوالتعم
محدوكتبهالبادانالصرإطبتذكمرتزلكالىاللههـوكألانحوواالغةاأهلحألوهومنالججأعظمففيه

بهاللهدطفلهـدبلالمالترااوئالعناكبئهتذددنووحمىطأضرطةالقبيدين4هو
امبندلم

ابخه3قولقوله3التذكيرالساعرفىوقالممهبثتااتخفتالعنكبوت
مهفيالبيتمقبلإلهناهااهاعثكبوتاكنأبيوثئفثمهطالهئمعلى

السانافىمسولهوأما1رجلاسمالهطال

كأالهدالبياإستبنتالمرضلئوتالثجممنله
االليخشعنالحصيررمفتباجمسريقالافرصللوقاللحناكبوتنعتاكايهونوأارابفعلى

ليئصهأوغلةأكرالعنكبوتوالتأنبثقذمهفقدوتحقرهيمسرهفأماصتهاذاوأزملتعه
حهمصعكتمهء

مذكرالفدىماتمأقالويذكريؤثالهدىذالثومنالتزبللغةوهى
هذافات3

آءلزيادأالأابيىرإالنهوالذىالهدىافأذلثأخقواليؤثأسدبنىضأنأالاخاتاجيعفى
بنعتابجوبهيهالدلرالمحرىلدوكط3الفلىاستبنفحتىمقبلابنذكركقول

وورالرالصءرقا2ء
رىوهىلؤثودذكرىالمذالثومنيناوأترسيىشاويؤنثيذكر

دهسبن41حزج
4رواءوبالمؤشئحلغهرأليفأوقويدنمصعلهـقالأجراطانوالتخرى

المؤىجمكفاناعرالقالحبلىفىالنياااللفزلةتأبثفأهاالتىافاالقالئخرهالمنو

هاغبطكعاخفضأ3التأنيث
4محقهتبهوقاعداالومصاناخمنتربظرهافوفمحاصمرتالمنتنوأ

فعدسودلطالتذكراخرفىوقال
امنهـهالت

شباتههداهيصناعامؤمحا4

قطعئهمحأالمهئةأؤوقداألغيرمذكرائؤكااالقوىقالأبوعيدقال

وعسابمحنص3
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الحالؤتقالثومنموى8االناالالمؤمحاالتعذكيرأححولمقالبافوحما

الخارعلهاالشاعرلالحمارظمجعلهاوبعفهمافىعلفيعضهمولؤنثيذكر

الفمراصرقالغطاطالحرئمنخثردؤتبثنناطغعتتى

أفارسيةبايمواكراكربمالحاوتعلوبعضحهموحالؤىفىحمالق9اليهبوأون

الفلوسيهإالبدالاطرأدبابفىهفاشرحكثأوقدوقربئكرخيقالابقالا

التذكرانشاعرفىقاليؤشهيذكرالتلىذومن

راقىاكرببحلىعخا

التأنيثأيضاوقال

فحهاؤومحوقااالالغف

يذكرإلقمطرأذالثومنإئلىاكللقؤلفيهااخوليوااثؤالغةلدولط

جمرذالىالشاعرقالويؤت

أقمطراحوىعيمفىرالخالقمدراالماوعاهالعم
الثاعرقالاويؤيذكوألقلعمثذالةومنثكطرةءبالهايقالوقد

فدؤدثصلهفدؤبفلىشريفشاربنىاذايقى

افلمبالهابكانتوإن

ويؤنثيدفكرالذىالجنهـمصذافيلمحعاأذكروانماوفلمثأقلبةفبهاوالجع
بالجارةالمطويةوهوالبئرالطوىوأماواختألفهماالجعفىمااستواعريدال

النقيعوكذلذأطوأوجعهالبئرالىبتاليثهفاذهبمؤصارأيتهفانذكر

وحكلمذكوأتطوالنيالبروعوابئفلذمذكرءالمااكثيرةالبر

الذلؤبذلىومنوجمالثبابلموأثحتبةوجعهثويذكرألهبعضعهمعن
التذكيرالراجزقالؤمفنفكرتديمةالعظلوااوهى

المشلؤبالخفعافدؤلتاإندلؤباقرمرىمنهافرخ

التانيثاخرفىوقال

تدابوالمقاموققفدهائئذلعليهتفبثمنحينعلى

واحد



أ

التؤلوقمذكروهومنهشعىمالنصيبهوالذلىوالذؤبوذناثثفنالثوالجع

علقهةقالكأاببمأذدؤبمثلبافظلفوايذيةواني
ئانداكمنماسىلفخقبيا4بنختطتقديصو

يراالشعارصفيصنأنثثوماأغاباعليهاوالتأنيثيتذكرتؤثاطئرذلدو

طاالعقولفأماأعلتكاخانيثاعلىموفمهكلهاهعاؤهاوأ

زاللءبماممؤوجةاالشغنطمنالحرانعتعئهقو

االصىوأبئأبوحانمقاليئصعقبابمقنوؤدجمأنلرثذكوعلىفقديهون

فنطتيألسةالمدامةايخروكناغاهودمالالبيتهذادتهفأنثالتأناال
منمنالنونمجذفونمشهورةمعروفةلخةوتلدقالاالثراجفىمنلؤنذف

الطائغةالىيذهبونفاخهموالخرةنجفهيستالعربوأماقولالمعرفةالمتلقتهااذا

أىوالجرلماهوقاوأوقدوضربة2ةوسودقيفسمويقةمنهاكفولهم
عندهوالشرفيهلرالخ

وئفبانأذهاثالفبيلنوجمعهايذكووقدأتثىالذهعثذو

وذكوهاوسمعليهاللهاصتهارسولأئثهاوقدويؤنثيذكرالماذذلذومن

دوأاأصاحبههونالعنثموخفرةخلوةلمالماليرفقالواحددم
المثساعرفول

وديهثذتيابافسالمحكاالدهنفاغاللضلفاوالمطذ

القبيلينوجمعهاقةوعرئسغرئدئىوضعرونهاويؤثيذكرئرشالفلدومن

الرةافطعاهالعرسوحقيقةعرشاث

امثثاخاقالويؤثيذكرالعملذلذومن

يشورهاامنيدبثطااعسلءاشؤبنالئاظرغيونكلن

االجزقالويؤثيذكرالنعمذللثومن

وئثتخؤلهئمهتخوؤلهخمعايمآكا
وإقتعالىتهاقالماإلنالإوهواالنعامهىفيقالوتؤنثتذكراالنعاموكذلد
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ممامنونالمسورةوقالفذكرئطونهممافطقيكغنلعئرةإالنعامفىكئم

الثعممعنىالىذهبالنهذكرهاكاوقيلاالنعامالمعروفهووأقانثبطؤحهافى

وعدلهحداعلىعاالنعامأنالىجافذسيبويهفاماواحلععنىواالنعامحماوا

نجابعضحمعتءالفراقالويؤثكريلىالتحألحذالومنأكاهـعقلؤلثبقولهم

وذبيردبرأظهوهئقىكتأىأذبرلةشال11النلرادبحدناسىاغاولدبثر

قالوأذبرزدبعيردبريقالتصغيريهونوزأنوالرخيمتصعيرأدبرعلىتحقير

ابثرووذكرالطرماح
لغابناأصولجهامهاشأكلدلةفئهالمخايهزس

ومنوأخلثاليزلةجالنهتذكيرالسألحعلىيدذكآلخخهمليأخذوادوقوالتعالى
فلدومنالحالهعهمأىسإلهـنوالغومليئيفمالفوئملبسبفولمنالعرب

أوالترىأقلهمالروالتذكالمعروفالغالبواقأنيثوتؤثتذكرالحديدلمحزع

ومفافدهوفاضةالمةؤثكفولهمءاالحمائحرىالجلردةوصفاحمهااأحماعأن

وقديهورالتذكيرعلىتاكونفقدفاماذائلسابغةءوخزباءذالوزغفهوذغفه

غيرنعتايمونجوزأندكلنواتوصنناككنازفبهترلةدالضوأماالنعسبكل

جمربنأؤسقولفاماالتأنمثدالحمطفىوالمنهوهـالدرحتذكبرعلىمؤنث

ميوفامجعرزخبقاعأخمققرارهضعىلياكهىوأبريئ
أيضاشوالسالحللباسعاماسمابوساإذاثومنالدرعتذكيرفعل

دوأنأنثتفاصةالحديدثرعجهالؤيتفاذامذسأشبههماومازغالىسع
واسهبنلعبأمى

داودراغثجثمنمللئوليقعلهئمسئلبممنكألفثنافي
قاطعبمئماهدهذاوليسثئحنكمنكموبرصنعةهوغثمظثااشنزيلاو
وعنالصخعةعناالخبازمحونأنيمكنقدالررائمبوستاندفىخمهول

أبوسا

اوالتأنيثتذكروتؤتثمسوقل11ذلذوهنمؤشهالدزغالعمعصقذلئانو
التدكيرالشامحرالأغلب

مودابم
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دهأعلصرةوكاكثيررمجةبه
لتأنيثاوقال

سوقهفقامتبالدؤر

المالثذونمنوهوشوقةمعالسوقوأماأشواقفيههماوالجع

بهءصاوفنالمالثصواعيألنفقدالتزيلوفىيذكرويؤنثضاغ1ذلثومن

التذكيرأرلمحماأناالأبوععبدوقالىأخيهءوعامنااخرتجصمدروفيهكابعيرحئل

أحدهماباصينمىالنهاتجعااغادىءوكنهماالصواعمافىاخعااوالتان

انالخذلثجمثلقاليةاشقالاوالمؤنثواعالكرذفالىمؤثخرواالمذكر

الجاعليةفىبهلوقيشركاؤأةفمنءإالأصواخواوعاليئهالرغوسنانوالمائدة
ألقفكهناواغاكررتههالضوعوصاعوضؤحصواغالغاتمنمافيهقدمتوقد

أاذثذونءذكرالغيرهوقادأوصاتموتؤنثتذكرأخهاكلهاعد9أ
التذكبرزهيرفىقالأيضالئثماللهطويقسالويؤنثيذصالمخاأ

نسحمالقولمنخرومتجماليواسعامانذركإقفالكاوقد
انفاركأوأنمثحد

اليؤبالمحاربلؤىوإلتلؤاآلزائديرلمإضافان

قالكذكراالشلىالسلمةامالهافاخغلمحمنجووانيرالىاللهوقال
حمأالعماكااالسالمثجتفنذللالحدثحافىفقلتاألصثىسألتمجمتافالى

مرومساالأىلىوسمسلمفالنوقاأعلمتهواالحنيفيةلمالىأرادواقالأنعؤ

ويؤنثيذكرافارصفطذلدومنالغيرمذكراالستسالملموامذكر
رئاالةاوأنثد

كرااصلموهئأتاأباهاهبنيعاوزثالذيلثينوسفإكه
لغاتثألثوفيهبالتذكيرصعتهذاجةاطئحوقالتمفطاناالعرابضةوقال

والتأنبثالتذكمرأعنيلبنسينسفمجرىصاريةهاووشفطفطوطسفط

الخارسغطفىإدتىاالكأطتوفهالغرذكرفنقطعهأعئوالرفلالهلدليمفطفأما
ذلىشرصتوقد
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االتيئاأبوذؤيبووفالويئنثيذكراالزأزفدثومن

لرازهاالقتيلدمعلقتوقدوبناقتيلادممنتبزأ

منبدلهوأقاالخهمجمةعليهمالبيتهذايذكرولماالزارتأنيثقهمأنكروقد

إزاراوقدقاكأألثااللهمتمفيرتعالىقولمهحدعلىعلمغتفىالفميرافى

االعشىببيثعلعهواحتيىاالوأباها

االزارهوفىانبقيرئفلبرالئشوانئلطع

قولهعاابنوقالهومصنوعفقللى

ازازهاالقتيللمحمعلغتوقد

وهومنلثحعرىلئتوقاوأأبوعذرهاوهورخهاإئيذهبرأقافذءإزارخهاأرار

نولووأزرازرةعلىإياهكرجمعسيرهماالزارملىأنعلىويدلذشحعزهشعرت

االرضتفألاثاادثأذالثومنوأشهـلليطازريهثفىءيرمؤنثا
الثاعرمالتهاوةجغفهقليلاتذكيرنثؤكرتت

ابامعءبانمعمالحعقناقوماالعهابىفاورفع

النسبلىفىكنفطربهبالىيقولهوأمافقليلمفردةاأخلىءكيرهاتدتفأما

العئإلىالراقالبممعضلثحاحكاقال

رقاالغطاصنعيعيعاءخمرزهاحئبالىرخلىوقدتخذت
والفالثءاابابدناهأنإفىاابلتاأما

بأخبألزكاترتيولماهجففكفالبيثءسكالوقالى
أذسهالذهذاشرحوقدأشتوهومذكرهعرإلسقفافءيهاابهعىفانما

ههناءاحااانفالقومبهأخمقالموضعهذاالنالموصغنالثأدكرهأشيئامة
وكلنةالبتقصهايفاركأصرحقدغلطوهذااالرضئظلالنيءاحاامقمقولى

بثمنهامنقولةنتالمطرلماهىالنيءااأنكاالتانيعلىمنهافيمنقوال

كلناذاالئسبعالهذامثلمجملمذكرفاكانخبرنهمذكوئهجوتانيثها

هملهمفأمامثفطراسبعضلدصاجةكقولهمتأنيثهفىالشععدالموصوف

جع
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اظلبالمعالصطذاونخوقااقخئاكعيهونأنحفهنفقديهأاصاتاجمع
المطرالساءذكيرالتاديينالبغدبعضعنأبوعلىوذكرشذوكنهاباباهذاعلى

أشيةلألثأقاثمفيأصابئناأوالحسنوقالقالأفعلةعلىجعولنلذمال

لوأ4لمحاقالبعضعهمأنوزعواقالوأغنئصكناقمعلأفعسلبابهكلنواغا
لروبهوأثشد

الجقمخفو4وكأاذا

حقهوكلنأخيةعلىفيجعكذلد3جنةحغهوكلنأخننعلىجنيئاصعف

منهاصلهلزءيماالباسميةالمطرءاهمثاانسكونالحسنأبقولفعلىاأشم

ءسماسشكللىالبغداديينقولوعلىمحذرةءوالفناراويةالمؤادشيتهمكاصمو

افيهاالتأنيثلروايتهالحسنأبظقولواوجهالذفيانسثففخوالرتفاعه

يذكرويؤنثالعرثوشذلدومنالمؤنثيرتحغبابفىءاحااتحقيروسذكر

يرلونالذينأرلؤناهئمأونئدلألالتنزيلوفىالكروئمفيهالنناألشتالاوهو

لمجنةعنىالىالفوئؤستأنيثيذهبوانماونعافيهافمالفردوس

يالجيهسعرثوانااالالتريلوفىيذكرويؤثلحيم11ذلدومنء

ووسقرلطىوكذلذمؤفئةوأساوهامؤنثهوجهنمالمتلطيةشكمةراالن

فومنلمئوىتراعةلظىااكلؤيروفيهماسقرأفواكومااقتردل

الراحزقالتذكروفدمؤنشهامومإ

فألتلوفهأيوماجزعمنهولهبارذتوئمئمضا

ءليدمابردؤاالناونابكأوانثبتأىكذاعليهبندلقومنثابثبارد
بايعلوقديهونبالهاراخغواالحرمندهوافالاالبرذمنوليسأثبتواأى

الراجزرقالبالنهطوقدبهونباليلوالحرور

نمهالحرورامعونسصث

ةواسمامرةتالكونالنيفعولبابآريتككاينوصفتمناسوهمايهؤالن

ومنباليلوالحرورواليارباليلومئالقالوأنهصأبعنءوروىصفة

يقالىونثويذكررؤجاذلذوصنيذكرويؤتالحىمنالضالمثذلى

فيالرالظقويه1

وغامهجالمجالهعا

سبائباكسرق
الحرو

افحأنسماناوق
كهبهمعابدل
4ح
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أئسكفىتعالىاللهقالالجازأهلقولهؤافاللنزوبخوفالنةفألنهصؤجفاللت

واالولزؤجوهوأكرمنقالفألنزصجةفالنةنيقولئحدوأفىكمزصبأعليثط

الطبيببنلعبدةوأنشدأفصع

تصدعوائمإذوأالقربوبئوزؤجنيثخوهننجاقىفب

ةالأزواجالجيعفىقالزوجفالرمنزوحاتالجيحقالوحةهـقالحن

الراجزوقالائؤثنبنءويساوبناتكالئواجألقئالنبهاأثهاياتعالىاإدته
الكبةبرهرخىشتزوجنيأخرجتنىقدنئزلىمن

كاذكروأاكنصءيااالشىمنثهأوالمنطئرالمنزوجخبنالفىلواليقالقال

الجهالمعمنهذاثنبنفىحمامزؤجواليقالشنناحايمزؤجايقالفوصان
ثوكدمواالئثىالذكرالروحئننهلبدوتعالىتباركتهاقالالعربدكلدم

اوقاوسائدوفؤنعالوزوصاخفافافوصاويقالوالذكوراالالثمنشئكا

الطرفاحوهوأشاعراقالفرتةالمألنثىفردكاقاوزكر

ئاحمااللمدابيئبادرلهوفىدوائنتإقاتنتينؤقعن

أمابئاحدوأن

الذنبإنحئكلرىاذاوصلىلئسأمكهـالروصاتوىذياعابخيخ
لتولذوىالنعتعلىكلفموالصوأبإكأوصاتالجوارعلىمكخفضءالفراوقال

ويؤنثيذكراضبايأخافىلالاذالثومنبالخفضالجراحأبادنةا

ثاعرالقالأجودوالتذكير

رىإثاكيناايمربطرفساحنيءعئمفيوااللهبضرىآزر

ؤنثوسلىاراالضلهوالىااللفىقالانهالغويينابعضعنوحكل

اثمبعضوأنأهلفىالنيءااكطءمنفلبةالافأانقالمنقولقدمتوقد

امافباالنقمجهولةااللفمجعلأويقولوبعضهمصلءأفيقولرهمجف
هرفالالىافاالسيبويهمذهبوهوأكرعنهاافألحمهااالنواوعلى

لميههاءشىالنيالعيدانااللوأمافذكرنحصالتاالذفاماعهانقلبتمأ

آالخيا
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فظاعطابذكرفهوكذلذكنفاذالةاجعإنهفيلوفدفزكرالخيائم

يذكرويؤئثاذاكلظاالبيصقالعسلالضرب11فلدومنالمعنىعماويؤنث
ساعدةقال

هااكرأثفعروانئفلقابؤقىيضاشببوماضرث

وقيلأوليةوفيمومحروانصرونفاقواممرأتاخرقمقيهينمانو

والفربالجئىالنأوالجثمملىالعسلمذهببهذهبيذكراذاواغاأنثىالضترب

يذكرأنوالعئبرلطالمذلذومنضربةجعهووفيلسواتالعسلمن

انثاعرقولوأنشدفؤنةدالمرائحةكالموأماويؤصان

تئفغالمئداأؤاومندجداوثواسبابباعاجلئنىلقذ
دوأنالعنبروهوالعنبروهىلثالمعهـوالمئألهىيقالالمسكرامحةمعنىضلى

للطلبعدلزبيربنالتذكيرفى

الفتبةوالمثحلثالحبراتلناممهخلقنائذخلقناقدفانا

يدعهـثىالغنبرتذكيرفىوأنشد

خلإضهاأرذزذمنالىوالعثبراؤثةالمصلثيضوغتقغإذا
منبرواكالىتاليثفىأعرابوقال

الرغيبباينأخذتاطيبخبزوالعئبروالمسذ

بةووقولةذهالذهبواحدةأنكائكةواحدتهوالمئذ

المسدرعساطيبأجدبا

قالكااضمطرأرالينصر

ماتأفئأتثإتطابرجل
وقربوقربةوخرقخرفةكقولذمئكةجعهوويقولالمسلثينشداالصىوكلن

اءالشتاعنبرةالعنبرةبالمعئهوراكاولشىصبرةالعنبرتوأحدفىقيلوقد

يقالاويؤيذكرالثفمفوقذلىومناويؤيذكرالمسواكوشدته

االسديمتمحندوأنالفوقالفوقةجعويقالالفوقةىوقافاوهىهوالفوق
عسرسمابعنحى4
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طايئهأنتغفغذأصئثعليسلةفوقةاهوتفغاللمثؤجدتولكن
ظاكرويؤنثيئيزهـاياابأءدالشلغروةفىالذالد4لعسمنالةعق

التذكيراالجزئ

هرفرعرىالىفىجماذاأصورامثالدالىترىئم

يقالأشدهفيالبلغقولذمنيأيهرويؤنثاالشذذومطانهرركنال

يالغوقدأبىدعونهىفقيلاالنسانمنماهىاختلفوقدواالشدوهاالشذهى
واحدلهوليسقالالنقصانخذفىيأأنقبلمنصقؤلهشبابهئثخهىأىأشده

دماالوقدقيلأودوالرحالوالريئقولمهمشدجمثزلةجعاالشذيونثهقاللغظهمن

الجعمنوهداوأنعمنخةقولهملثشذةاوأحدسبيويهقالينلثالواحاسم
بالأولفىوأبنئهذاهـايئرحأوقدالعزيؤ

منءوصفراءخراجمرلةيصرفلمأنثكنويؤتيذكرخكابالغفلثصمن

وقضقاضرضراضجمنرلةءغاغهمذكرقال

ويؤنثيذكروعشرينخسالىعثمعرمابيناالفثاالحوضسألرذلذومن

اعرانقالواليومالعيدالىذكرذهبكنويؤنثيذكراالضحىثذمن

ذكيرالت

اقاموصالتاالضحداللماءاظذوابنىئمرأيى
التأنمثفىأيضاوقال

أومطرالناعتخمغىأافاسلىبابعدتعودنهلشىشليتأال

وأضاوأضحيةضحثةيقالاليومسىوبهأضاةجمعاالضىانقيلقد

بهماضشوهو

الحينمعنىذكرفعلىومنفظافعلىأنثفنتذكروتؤشهااليأمقألومن

اعراصاقالرأوالد

حديدءالكسفاأيامتاأال

قولدوأنويمووئمأيومعيقالباجاعفذكواليوموأماالتأنيثعليهاابوالغا
اعرال

ن
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اباليومأحاانهيالهي

وددمذكزوالخيىواالحدالئتأن3وايومهوالءفيممافلوايفالقدبعطا
الللثذكرفبمافيهالسبئامعنهىفتقولذكرتااليامفحعدققمدتاذاوجهانفه

مضىقلتالجعةآأياقضدقصدتواذافيهجماانيوموالمعنىاليومقضدصد

فهنجمااالحدمعنىكثاجمأفيهناالياممضتمعنىعلىبمأفيهنالسبث

مداالكذالثفيهاجماالسبثمضىتقولأنزصبهوالجماميهناظيممقومضى

اليوممأعنىاللفظهاهلمعالتذكيرأوجثالثمهفيهفئهاالنخانوأماوالخيمى

وفيههنوفهياهجمافاالننانمضىتقولالجعةأياممعنىعلىوالجعفظهوالتثنيه

الىيذهبوأأنأحدهامذاهبتالثفهنلعربفاوالجعهءواالربعاءالالئالوأما

الىيذهبواأنوالئايثفيذكروااليوآمعىإلىيذهبواأنوالنافىفيؤنموااللغظ

خعةاخاتثالثالجعةوفىءماوأرءأزبعالغتاناالزوقىصبمعواآااليامعنى
وجعهوصععه

فاكاجالىشيعرتذكرفىحمعتفاتيشطلىاالمذكرةفاحهاالثمحهورءأسعاوأما
ثمراهمامعنىعلىهؤهففالدرهمألفهذهكاقاواالمثمهرمخهالىبهيذهب

درهمألفافا

العهثىمعىالىجهافذهبتالعربذكرخهارجماهؤئةفاخهاالعمثسئةوأما

اشاعراقولدوأن

باردوالعمئئيةسعدباقةوفعتىخداقتضىماعدلسهنيها

تذكيرهاصلىعلمكؤنثهالغداةوأماباردوالعشىمعنىخلىحالباردافذكر

التأنيثاالفهاعولميذكرهالجازأناوقتمعنىعلىحاملحملها

واحدبلفظوالمجعوالمؤالدبهرباجمايمو
تلفلكذفىخاهوكل

معنىالىبهدهاذكرهفنالجعجمعنىومجونثقىتذكرالمنونأدلذمق
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والمنوقالمنعةالمنونأالصىقالالمنئهئالمحمصبهذأفنهومنالذهر

الشاعرقولوانشدفرا

تثثهاطيغتخدوفالفانطلغنئاقنونانققلث
الهذلىقمالتثتذلعدو

ئحزحمنائفرليرئمغتبواخعتتوريئهاالمنؤبئأمن
قالالدهرمصنىعلىالمنونفذكرثبهورمثعدويالمنئهمعنىعلىالمئوقفأنث

ذهبجمعاالمنونحعلومنالجنصرمعىالىبهذهبورئبهروىومنالفارسى

زيدبنعدىقالالمناياممعنىالىبه

خغيريضامأنمنفاعليهمنأئمعدالمئونرأيتمث

الخذهمامنوناوالمنيهالدهرسبىانماهأبوعلىقالعذينالمنايارأيتعالط

اظلئئالحئلوألمنينهاقأىءاالشيالمق

الغائثولبمىويؤنثيذكرأنهقدمتوقدواحداوجمعايهونالفالثذلدنو

بعكسيرفليمىجعاكلناذاالمنونالننالمنفيلةوالجيعأحداعلىيقعممنوان

فتكسيرالجعبهئغنيالذىالففذوأماأرئتكالجنهـمىعالدالمهعىاواكاضرن

بغعلفعألوننهروأشلبأمدقدمئلسيبويهأأالؤىحدايبهبعنىالذىدا
هفاوسغوسفمدموعدئمصقولهمأحدةاالكلمةعلىيغتقبانناقداذ

وقدكشغتدالدفىوأنتفاثثفىالنيأضثةايخىالمجىررقىوأنتففئاقى

اعأباعتراخمطكوتوذيهسيبوقولبنصوأتيثتقذمجمااالميهذاجليه
كاناذالسفينةبابالفألذكرعندرآيهفجههوتانفصلهذااحىابعلى

قفناالاألندفىثناؤهجلوقالمجقيقةالمحويينءفلماأحدمنيوضحهقصاللم

الغالاداكثخحتئيدالجعفىمسالىوقالكاثنيناصوجنمققيفجهااخل
كهبهموبرين

يذكرويؤثأنهقذمثوفدوالجيعأحداعلىبقعالطأغوثذومن
قالماعلىعندنااالعيوليسجعانطاكوتيريدبنعدقالالفارسىقالء

وزحهاعلىاالسمهذاالنيءاالشععاهذهأنفمصدركللوغتوتاطاغوتاأنوفلد
طدا
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وعلبالتذكيرفيهواالصلمجمعليسمفوداالسمهذافكنلذمجموعوليستاص

اراثاعلىأنثفاكادصنوهاأديموأماقولهكبهكفرواأنأمروادذيرءجا

الطاغوتاولياؤفمدرتعالىقولهفردمصدرأنهعلىويدليعبدونهاؤالنيلهةاال
اعرالحثبركاقمالاموصعفأفرد

عذذوفمرضعافهئمبثننا

قولهفىالمصادرجغكاجمعفانةالطواغيتهمأواياسناطفامافراعة
وتضريممىعضىألناكمناجربفئنذرفالفوامحلىممنهل

مناالعتاليلزمهانلمامناموضعالىقدمتاللدمأناالإلطغيانمنوهو

بداللةأوامنوهويطئئوطنىيطنىطنىيقالالسيرافىأبوسيدقالءاخف

اخرموضعفىوقالفعاقبهيانالطفاماطوأيختقيلالطاغوتاذاكسرأنه

نفقدطغوىوأماتطغمناطاعوثواطغئتمنفالطغياقوطغيثتطق

الطاغعتخاذكواذاانهوقدقيلتفوىبابمنفيكونطغيتمنويهونطغؤتمن

الحارةالريمئهامأاوااالصناممعنىالىبهدهبأنثواذااثلهمعتىالىبههبت

ءسواوجمعهااحدها

لجميحصدواااعلىقسياحمدوالمجمايكوبا
واصصدبلفظرالمذكروالمؤث

المضافيانالتذهبوطاثفةفقدغفبخضيكنلموانالمصدركلثجحمماهذا

جنسهمنواالكثيرالقلحلمحلىيدلواحداكلنالممدرلماانتفولوطائغهممفوف

وذلذومعناهنفظهمقباتحاقوجمعاومؤالمذكرايهونالضديتئذلدش

الدهرمعنىلدلذكرهاصالفىنالمننقلتالصداقةعنىعناليخرجنه

وأضدقايقانومطصديقةفتقولوئحمعهوتعنيهديقالعتؤنثأنهز

سالعبطألووأنشدوأمحاثقضديقون
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االعاثقمليليلدإلىحملنهالمظثعاديرىفالذلنئ

فماوقدأيئيهوتئؤهإلضديقجعوأوصوةأدرشولجعواوقدشولناآكذلذ

لوظكهذالرلمفثفىوقال3إنارسوالرتكألتعطلىقولهمشنىمنهجا

اعرالبقولواحغازسالةمعتىافىبيذهـفامماثأمنبعفهم

ومالياالحعئركطابنيالمحالتثهرسوآلصريعةكرأيافابئغ
ءوأنشدالفرايعةسررسالةأرإدوقال

أرسلأتاهاقدلغيزكفضلقلبىكقدرفاليةوممن
التأيخمثعالماتمنوهوأفعلعلىالرسولطتجع

حديثآالكهلوقال3نىضءهؤاليمالتزيلوالحعئفذلذوس

اعرالثقالوانثوخعكأوقدكهالمالكرمينأبراهبمضئف

افنالمحئالضئوفاتقرىعافأؤس

اخروقال

اآزالصيافهبجقاعمنئفهوهىأمهحملتهلئ

ءاتععااضوراتاعلىيطفروالمالذينإلطفلأولرالترلوفىالطفلذلدومن

فحوليويؤنثومجمعيثنىصجوزأنوقدممماطغآلئحرخئمثملراخرموضعو

المذهبهداطفألئخرنجحكئمثمعروجلقولهفيكونوطفلآلواطفالطغالن
قولهلىء

الحوأيييمحثدأعناقهمعفققد
بالأولفىهذاءااستقأحدتوقدعطمحفقاكئموفىخببعضوكلوأ

الحجوانمنالصغربهئغنىالذىالطفلغيرمنالطفلفاماأخلولمهخاواختصرته

الثاعوقالنجموعوالقغالحمةكطفل

خبقاأطفالثلا3ايئ

صأعلوأحدااعرالكالالهالذوهووضاانبوراذلذومن

اذأنافيرمافتفثلقالاساذانالميكيارشول
هواوقالى
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يؤذواهالحئعنضىفثمفضثخؤبالتىأأوق

اللهعررفىقولومنهؤصافىتقولوالعرببايزواحدهائبورجغانقيلوقد

بهحقاذاورجلىورنوعقلىرجلهتالئةالرجالفمالصالاكسبمحينعن
شذاواليطيعثتداراليأكربائىويورحلارءفاستةرأىذاأقىأص

رملصرإئملصفالرؤراعرئالقالالرؤرذالمطومن

رثبئنهقأوبقراثءرذفتياثخفق
بهسائىاجمدحالجراحأبووقالي

عدمقثمميخبابأفالئحئاوصورهايخوانجنباعكربمي
الثماعرقالكرئماذلىومنعاثذجغالعوذكنلث

برخمرمحصانرىأمياضالكمطراقهصكثمعنيتم
أيضاآخروقال

تجافعنكرمالعينفتثبوالجوارىكمعىإنئنيغروأن

قدالنىمروهـصقاطذلذومنطتئةكرئموآرضمونكرمأرصقوقاأل

أنهمنأرئكفصوصققالفنوحارضحرفرجلالأوالحرقاطببهأذا

والضنىذنفاأوكذلذوجعثنئصارصققالومنواحدبلغظكابعدهيواحد
الفارسىأنئدشالبعضهمثنىوقد

انضنبيثةغآلماإه

ودممصننيقالأناالواليؤنثمجيحوالاليثنىوالصنىائهـغااأنوالمعروف
الراحزقالفعلعلىمافيؤقى

لالدنفطكونقدكلدثشوالئم

اذاواحدبلفظوالجيعواالثينوالمؤثلذكريقعأنهفىالمجرىهذاصبهرىومما

فعلفاذائىرنفىقولهمفعلعلىبنىاذاويؤنثومجمعويثنى3ؤعلىبنى

افنعاناواحدبلفظررهفاحدالويععلىومماوجعؤكأأنثرقن

كذأاثقنعانونبئوةقئعانوامرأناتقئعانأةهيوالمقصشوقومقنعانرحليقال
زهيرقالالمجرىمجرعقلدوالرصناذوالعلثالمقنع
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عذذتناففهرصناوبةهئممسروأيقليصشرقحئممتى

اشالقالوجع5كاوتجد

مقاخعدو4ديلىعلىسهؤهيكقصلمءبالخألليالوبايعت

أفخدواعيخدرجليفالوضفاوصفداذفهومنوالمفنعالعذلجع
المثاعرقالخدخؤومرلورصال

حدامنزلةافئيانواوللبيضةعللعيثىكلنقدإنهبته

اعرالقالرطوالالخياؤفلذومن

ولمحوناشرطابأذممولمنزاراخمأغثرالناصوتجدت

كرومياهكرءويعالماالرذالرطوالثوالقزئمالمجرىهذارىقزموكذالث

وميسنكمءروماغغؤرونطضةغورومياهءوماءالماعطمبالمجةكرأسوخة

أنخدمقالمئثركوناغالأليلشالهوفىمىنجؤسصانجقورجلسكعثوقطرةكمث

اكاقرئصدورخيمقبهئىفقاياالجيموأسكنواالنونكمعرواىبرخيأأفان
هذاومنالمماكعتابنعنحوجمعثنىمنهالنونكسرومنمجشيهونالممن

اهلىومنكزيرةتجئدوإبئجفدءونساجفدوامراةتجفدرخلقولهمالباب

رجلياضوكدراطاألرشيفيضغأردةاميتقدىالنىوهوالفرطثولهمالباب

ومماجمعناهوهوبمعوثنىالفارطفامافرلموةفركاوورجالفرطأةفركاوامي
ءسواصاهماومووافرارومحضىفررجلاالوصافمنواليؤنثمعوالاليثنى

الذىالعبدوالفنقنوأمةقنعجدشلهوةاقاوقدفجثكذطمفالصأى

وهووغوربثاتمثربثوقاالئكبفىقالواصءماوقاهووأوإهالث

قاللسيلطالحةأىرنموحفانرذئمحفنةويقالصفزقانونهزكمالم

الرقئاتقيابهق

رذماوجفانهتغداليونبإكأيزبباعبدالئااكتأغا

لبيدقاللؤحوقدجمعخولوفطرئمصالبابهذاومقث

يهاالواححعتئوصانقوما

ةقي
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كسشوافانحماهيأكطذوىوتحوةلحؤكطةواهئؤىلوويدرجلوبقال

البرلىأالويغالداونمموةءداأةاعيءذاووحالالرجلالطووحموااتئوا

وفطعدقيعدلموؤصمئرجلليلقاذكابرابرمنكمإفاؤصزيىاكوقىاصبراءاكنو
كهإلعاقينإالردثلىعدوفانهغوفيهكهكمعدؤكؤممنتفانوالتنزيل

كاولزؤجكعدأولذهذاانلألتعالىكقولهفغيرششاحدامأفيهءماحافلما

حمكاجئمأذيواللرالتزيلوفىالمجرىهذاحمارالصديقهوالذىوالحيئم

جيمالصديقنشافعفالنامنيموفسهكممبضرر
بلفظبعدهكآاواحدعلىويفعاماظاوهووائمبالثالمصاصالبابهذاومن

حريواخدقال

ئبابلثصروانسةعلى5متتثهاقروالقفتدصى

الرصةذأيضطومال

الحباثسالباباعتهساففىمقالأحيابخاتهأباشرخيههآلس

االئنانكذلذنسباأخلضهمأى4قوصاصصةوقومهضصاضفألنويقال

ءسوافبهوالمؤنثوالجععلىااقهمهستيدتظوزةورجلوألمؤثوالجعغ

ارجلقالابابااذومنوالمؤوالجيغاالئنانوكذلدتخمقصيهئمورصجل
انتعيرومالكافاطفرواحئبأكئتموانيرالتنزيلوفىضورصالثص

افقاجعواوفداكرمقاربتفدالنيوهىنال2إبالجمجانونافه
وجههاللهأكرماعلىقولفأما

فعةانهونجاىهذا

قدمتوقدوالجيعاحدخلالصاباهسذاومقكبارهعنىفانما

يهفعابابفىعثسلهتن3وذلالوحهوبينثالضودتاودالفاجمغاالأن
انرسحثرونذنانحأرنويقالصاوب4بيشوفرقتاوجهنوأريتك
الرمةذوقالالوأسمثزقةزت

تأديبهالغوةوحفكواآدسيلةاوففرعرخضأئقإهـ
الوأمماوفال

عثصرسابعمحصص5

قولفأماقوله1

بيدأبوقالاغلحا
أناااكرايذ
اهذقالمنولأ

محدىممروبنلمثلا

أختابنالخمىا
وأرادكقاليمةجذ
عخهاظهرضماعلى

يتاطخلمانهبقولؤالث
ينالمءفىمنعئب

موصعهوصعهبل

فهوخارهويروكط
امثألهذيضرلت

دؤفىصاحبهلرحل
شيهنجيارقاعند

مص
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تنطحراذاشرافيئانأفرعتاذاحئروافنان

شرإفمتانهوقولهالفنزععلىحملثأىافزعتاالنبارىابنوروىزفعتأفعوعت

ءهابغيرحشرأدئاواالختعارءااافزإدواحثصرةائنقلألورجماتفعتانصصععاه

الهاادخالفىممرىالققال

ماصفراذاخميغليطمنئررءحسأذئهلها

وخمدوفطومصبمنزلةفهوفذذهاأفصتىاذاحشراالئمئهمقذذثروالحشرمصدرح

لئشئويقالهرقيقاكلنحشراذاسثهئمويقالوالعأنيثوالجعالتننيةقىكفى

حقزبنالحرثوربماننواوجعواقاللئواشيامفئكلنافا

ءأئفاحىكأخهمق4بفمنقرأضلهموثفتا

لئكللىوالملرتعالىتهاقالواحدبلفظوالجيعلواحديهوقالمالثذلدومن

مافىدمتوقدثصفاصفاوالماالربكوجمالألاخرىضعفيوقالكهأرصاصيا

وفالالجيعوعلىأحداعلىيقعاالنسانصرالبهـكذلدالمغاتمناقلذ

لبشرئنأئؤفطلتعالىاللهقاليننونممؤوانالتجمعبصالرأيتءالغوأ

أنهءصاالزعمىموقالثهلعئرمثلناإالأنغمالخابئتعالىوقاللهمئلنا

ئؤدنمحذفواقدالقومهناالنالجنبفجمعخنببقوميعنىنفرتهصحلم

جموحغيرالجعوقىكوااالثنينفىحربائاواغطقالخماالمأفردعناذاالجنث

عنائمهيؤدىالمجموحمنسىوليمعدذهماأنفممحهمامحنيؤلياتاالننيناللق

قكفاذااثخانولتأنادحتيلمدرهمانصدكقاتاذاأفكترىأالنفسه

ودراهمضرلثثرهئاوقاأربعةأو4ثألتقحىلمحددهاصيعلملمرا3عندى

نئغللثوانينئئبئثؤبوقااالصرضرئادرهئمؤقالأضعافواألوكفضرلث
غموأيامىمرغمويومفوصزمصالنهحالصكالنهحادوايالدخاوليلىلمنالل

بابمننيهونأر4رشفالافؤعمنخسالتأيامقىالىةقولهسنئحساتفاماونخس

راالميثنهوبدرهمامعواأأخهموصوحفعالتمننحففايهونوأنعذول

لغمظهىايذلدمءماجافاماباوضاافظابافواداالكاواليومااائغنثولول
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العماكعتابنذكرهمرتانفقاوإمياةوقدجعوفواتوئاهفراثءماالمصدرفقولهملعظ

وقدئححمالمطحءوماشروبومياهسروثءماأوقاااللضاظفىاأليافعن

كرةءةالفقاوأيالحجمعوا

مالحأقلجةببنهدوخاحمألئؤئرالعضذئنكن

ومياةأصايمءوماارئهصاشتذثاذاوغقاققجوماقعاغعيصقعاعخوصالم

أسئدائمومياةأشدالممءوماإاليدىوهومااللتةصسضوبياهسوسقءوماأحابخ

وجمعاواحدايهونالخولالمكيتابنمالقلىطولنتغرتاذا

ءسوأذفوالمؤثوالمجيعاالحدأوكيلهـىوأبواالمةالعبدعلىويغع

أعملونخيعمأنخلوقاءوهوقليلجريةالمؤثئوقادقالأبوصاتمقال

النسبأقعذهمكلناذاإفصألمثاققومهوإكبرةقومههوكبزعبيد

والمؤوالجيعواالفنانأحداومفزءمفزعلوفالنكللرجلذالثفىوالصرأة

4أجمنيغزعومفزغةتعاثأىلضاهوففؤغوقدقيلءسوافيهما

الئصاقووجعواحداظليطومعالمذكرألثاث11بينهمافغرفوا

نفانهاغيلن2الراصجوج11فاماءسوافيهوالجعإحد1خياراالبل

خمعبوأرضونخضثوأرضمعويثنىأنهاالواحدبلفظوالمؤثالمذكو
رجلاوقاءسوافيهواالخماوالذكرمحأثنصءالفميقكفش1وكالالحدالجع

جماوأحدلتزولمافوقحلجلمالذىوهوزوصاروزةصصازضرولمروصئروزة
إحداوالحأللراماطلوالبءسواذلذوالمؤثوالمذكروابرواألثنالت

للواحداألنسانوكثلدالملدونسوقرحلءسوأفيهواالنثىوالجعغ
والجععوالمؤت

االفبهسأوإيدخاالكماابهأوصحفواو
التأنألثعالهة

فالننجاوحمالةوفألأكلاحيفالننجاأمرالمذكرقولهمعدلغلحتهلذوذ
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اصيأةنفبئئؤقنيقووبئوكذلالوجمأىفألوجرىفالقووكيز

وأنشدووصيهووكحلةأميرةتعولازأنطأفرثتولوفألببئىشاهدوفالنة
اشاعراقول

الربابحادثونئطوكيفبعثنخبزاأميرنانزور

لفساكعابأدائخضبةعناوعزفةرناأمفتيف

وجرئهكلألوكنلدفألنبخاأميرةفألنةفضارأفاضافواءالهاأدخاواورجما

هفامبنتهاعبدقالةكيعلىيدلذافكيالثمربامنوحمعووصئة
ذلىال

ئؤخيخاأصيرةخنالباخدأويمبيزةلوباؤا
رثعدةقولهممنأبوزلدهمماحبدليلوعديلتىعديلىهىوقال

ثمامايخمهوعوروآياتهالمثءصماألسباب
رينسال

فيصيرهودسورةهذهثقومنسورةتحذفأنأردتأذاترىدههذهتقول

نحذفأناأحدهمنبضرعلىالمورتأئءثاأآتاعلمتميمهذههذاكقولاللث

قامهالهالمضافوتقيمالمضافقخذفالمئقى3االالىوتقدراصامتهاالسورة

االضافةتفاذاكااضافةوالتغترالسووماهوقاباالفظيهودأنخوواال

ملاذاتغسهفىجمقهماعلىومنعهالصرفئرىبفئا3فاالممذرة

ءفسواواواهمويهسصلونشلمحأمابذلذحميتأةاصبمزلةفيوللسووهاحما

أنغساقىءاالحماهدهالنالينصرفمافاالمافةأوقترتصىرةاحماحعتها

هذهكفولدمنحرفانفهمااالضافةفعهماقتصرتفادخىوهودفأماالتضصرف

هودسورةوقوأتودسعورةهفهتريدالندهودفىونظرتاهولوقسرأتهود

الرحماوقرأالرحنهذهتعولأنالاالصافةالتقدرمئهذامحةطاوالدأصل

هدهمعناهوانمااللهرغبهااللسإلفهللسووةاسهااألسمهدايهودوالمجورأن

ممور
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نوسيبويهبفعلىإليخصرفيأنمالفللسوبرةالعميننجعلخياوافاالرحمنسورة

هـهودلؤحيزفهووالتمرفتصرفبزيحميتاذامرأةالانيقولكقوافقه

اكايقولالخوييهةبعضوكلنيصرفواليصرفأنللسورليناحمينالاذا

مبىيالمؤنثمنشىوالصرفجوزحرفهاالداهىأنمذهبهمقوكللطاللصرف

والدصرفأوموبئامت3االذلذكلنساكنأوسطهاأحرفمائألئهعدباصم

االصنافةأوقدرتاسورةالمثاحعلتهاصروفمفغيرحموأماوالنعماوالخالدغدا

تطيرلمهوللسوقابيلنحوهاصلاالجمميةءكاااليهئخرىيتيأمعرفةالخمها

الىكيتالثاعروعمرقالحمأبنيتمفىوليسفاصلاللهالعربءأحما

عرلثوتثامناتأولهايةاصاجملياوجدناكئم
أيضاالثصاعروقال

اإبناهءأئناءلمثودطحايمنبينأوكتعا
أيرهغوقال

الثقذمقبلحايمتالقهأليمشاحروالرحاميميذكرفى
يةاطأردتوانحاميممجرىجوياناحمجعلنهمااذاويسطسوكفلذ

والقرانياغمينقرأبعضهمأنوحالىبنعةمقطعهحروفالخهاصالهعلىرقفاؤكته

احماقافرحعلاذكرياسينوقذرمصرفغيىاحماياسيئعلوألعرانوفاقا

ءاحمادوصىوقافنياسيهونومجوزأنصادفغاذااثذيضرفوالورة

يهنلماحمطجعلتهفانموأماوأينةاوأكيفكاافغعلىبنيتكالكنةغيو

نجزلةاسحافجعلتهاطاعمينالىوصلهاكانلثميمومعيرالنونتحركأقمنبدث

طاسبنلتجهأنلثيريدحالهاعلىالصواكنقىكتحاحمئتوانبثثوبعلجوددراب

فتقولواحداكحضرموتاحماجعالاحميئيصيرجمرلةاخرفاساميموصعلاحما

سواكىقىكتهاشئتوانطاسينفىوتطرتميمطاسينوقرأتميمطاصينهذا

ازاللمطاسينجمعرلهحعلتهاواتيةحاالفأليهنالمروععصوأما

أحعلهاقلتوانوهاروتهابعلىجمزلةجعاوهاوممنهمطاسينحمحضرمواع

أحرفخةتصلوالمجوزأنطاسينالىميمرصلتمجزالنلثلمميمسينطالجمترلة
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ثمسعاءاوالفالأحعلقكوانواحدااصابهننفأحرفاخمععهللى

سمعثئهماخراالالىأحدهماضثمتاصينصارأفاذااسصاوالعبنءالباأجعل

وهذابمثموصوالالعربدمفىوتخفرمثلمجىلمالنهأزذلمواحد

اساعيلجمنزلةوأجعالحالهلىءعهأقلتفانبالصاد4تصألطنريدالندأبعد

اشهيبابمخوالعربيةأحمراحوةعكلحركرفهعقءاقدحعاعلالبهزالنلم

أبوسععدقاليةالحاالوالمجوزفيهثمىفهحرعدةلىليىهيعص

يهحفىاليهماذهبعلىالثئبههمنوجوهاأوردالنهالفصلهذايهسيبوطولى

اسثاجعألاذاميئاالحمأنالكلدمعليهمابنىأصلانوذلذائروصك

الىهماأحتفمئمالمغردةاالحماةفىصلموحودانهوأصدفكلواصدا

طاسنعلفواحدااسياحعالثينايهؤالأنطسماحازفىذلدأحلخركنأال

مثلوالجمنالمفردإتئلىوجوداسموهوممالىفهوأضطهابيلجمنزلةاا

ئثأاليهمايغبهزأنلمواحداالمثانااليهاعلاذاالمروكهيعصفىذل

العربكلألمفىحضرموتضلحدلممجزالنهلمواحدااحاخالجبفيصراخر

ىليقلئألميماليهاواضرموتطاسنصجعواأسيبوفقالبغيرهوالموح

اجعطواقاللمرقاوكناسخرشئمااليضمسماواحىاصياجعالاسجنانلقا

خالجهفمصيراالوليالىضوهاثماحماوالعينءاليااجعلىانماحماءوالهافان

كلرمهمفىمثألاليهيضمثكرموتحآرمثللمفقالبالصادصفوهواحدئهسحم

لاحماعضزلةجعلهمقعلىاتيثمذددبعدالصاداليهماميضالنهآبعدوهذا
اشهيببوهوصوفاطعدةفىةالمفوحوباساأسرانظلىالحمابان

الىوتغريقهمجيزكهيعصىننسأنعلىفدكرأبوكأللثايسصو

بهعلواالممالىاالسميضحكلفالىضموماصادفمجعلصادسهـهاياكلمه

جوىسود4محذفىللسورةامحطنعاتاوا4اليعتدأىواحفيهءاليا

أركيهسيحوواستدلثفثسبرثمتىثالنونالنهندمجرى

أقاتمانقالممامعنىالتحىانعرلهاآالعربدممنليسحما
حروفه
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ساقالوأجمىصذاعاالحمقدمجىفانهىااللمجهحروفلفظاليشبهحرصفه

ماأالمجمكامكلمنيعنىمهمصمنميممهمعصامنالنءاالسعامننكوه

تشركاالممواخاتوالسعينواالوءوألياوااللفافافاكذلألالعربمكلمن

عليهاووقغتأاللفقطعتاااقزبتتجعلأنأردتوانالحيوفأكئرفى

إقتربثهنهفقلتلصرفولمءجثهاتاوصلتفاذاإقربههذهفقلتءبالها

ياهذالئتهفهقلىثرصلتفاذاالوقفقىتئههفهوتغولتئثهذهياهيعا

إنهنهتقولكاالوقفئءبالتاتبتوهذهربفاهفهفعقولتحكيهاورأنو

يةالحأردتاذا

واالحيعاعوهايفهافإشلارءطأسيفاباب

ب6اوام6ا1الط

ونحوذللئابنوسلىلوهنهبخوكيمهذهفواألوواالمهاتءبااالالىهايضعافأما

حنفتأنلثغرالمعنىذلدزيدفانماشلولوهذهأسدوههتميئمهذهقلتفاذا

اوانمايريدالطريئولطؤهمممأالقولةواششلدوجلعزقالتخفيغاالحافمه

لماذاوأمهاتهاالقبمائلءاباأناعمهالفارقالالطريقوأهلالقريةأهل

فاموالمضافامحذفأنأحدهاأوجهثالئيعلىيافقدالنونااليهيضف

ءوهؤالعيمهذهلفيفاليهمضافوهوكلنمامحلىلفظهيخرىمقامهاليهالمضاف

المصافمؤالمضافاقحذفساجممبنوءهؤأليفقىوأنتمرتومصتمعماورأيتجمم

نوانصرفهمحلىبفعتهمنمرفاالعهالمضافشافاناالعرابفىمقمهاليه

وأنتبباهلةرتوباهلةورأيتباهلهذهالمرفطكفولذنعتهمنصرخمير

وجلعزقولهبهيعمايبهفهذاغيرمصروفةباهلةالنباهلةجاعةأيتيدتى

تجعلأنالخافرارجهالقريةأهلئضلىكهـفيهاكأائىالقريةوالصئلال

سمابتلئاسيتمؤنثكلهممإقيا4اأبممافصيرةالقبعنعبارةاضياألاأبا

سدبأرثوصأسدورألثأسدوهذهتجيمومروتمميميتور3جممهذهقولىوذلد
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رتوميكيادرأييمأليالذهىلهذاعلىفألتعرفبنعلىبألمييأامكاأدى

ههوافبماءهذالطبرفهومنبزيدحميثأةاصاليصرفئبكلب

ثفامصزكلنفاقاإلسمثبذىرجلجمترلةومنيصىاجاالغبيأباتجعلن

وهاممثخوقريدئسد3وغيئميصرففماتصرفهامصروفغيركلنوانصزخده
باهألاليصرفوممائهذأيشبهومابنوعقهليقالوكذوكثلوعقيلوثقيف

لملرجللوحعلتأسمايهذهالنذلذأشبهومضروماطهووتذوزومنئةصروأ

يممهذاقالوالاالضافةأفردتاذاجممأوهذهتممءهؤالقالواغاثتنصرف

مافىادوبيئافةاالعةبينيفصلواأنأرادواعةاخيماوتاذابلفظهالفظابسيللصأل

هذاشحمنيفىغيمهنايضالاناقياسافىمجوذكلنوقداتباساالفاكرهما

سيبويهماذكرهعلىللبسلاليقالذلدولكنقامغئمويقائمافىوئحذفكجم

بكلنوقدافريهالفظثوافأمريةاأهلنيريدوهإقرلهاجاحيقاللوقد

لعطاوتذكرعفتهحدكيمبنيبهأررتوانغيمرزايقالأنالقياسهذاعلى

االهلخنعجارههااشثاكثرالقريةكوايبسلوقوعبيفماسسويهفغصلغيم

ىالثعلىيقعقدايغظألنسيبويهثلثمالمجافعلأضيفاذاثافلجماواليقع

وذاهبوناالفظواحدوالقومإهبونذومالةكغولهمىالىعلىخبرهعملثم

لىصاجتدصاعىوماأصابعهبعضذهبن4وئاذاالقومنواليقوصباعة

حةطوأئةاصبعهأوذهبتأصابعهذهبتقالكنهالمعنىعلىوحاخاذهبتتأنيث

يممأونجاغيم4ءجافىءحملاغاكيمءالوهـعيمءهذكمقوكذللهكحاثصهءحا
قوتطالقبيلعىارةلفلىعلالقبيلةأباأتمحلىدالثوامأيهسيبىوآشد

يربثينعاتابنت

المطارفحذاممنمجشطوغثءأئكرجثدةووحمنافئ

أيضاوأنمديصوالمانمأاط411تيلةأكأوعوامحدعلفي

ةدىلطيىصالرمانهصهابحرمذوسللدصصانا

ءوتأضالررن4صرقوكذاكذاخؤائمولدووكذاكذالهىروولدقلتفأذا

االل
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نجئطأةاهياسمسمدوسانيقولبديزبنعدالعباسأبووكلنكسهاألب

لظكشئبشذهلبنتىةاطاسملساأنالزصاجكرعنوذيهسلبو

حبيبكهفذكرحمدسذوحقثماءاالحماهذهملىفئفىيهسميبوغلطوماأبوعلى
سعيدأبعنالحلىافىأبوبهرعثهلذخبزناومؤتلفهاالقبائلنحتلففىكاب

بنبةعبنثعلبهجمنذهليشسوسذمالذفيدارمشسدوسقالانسثكرئ

بىصيعةبندثفيأببنأصغبنسعدومقطيئوقوإئليبهربربهنعثابنمئعب
ببنكلعنالسكرىأبرمحدواضرنافاالنبفاقبنسعدنصريناين

دارمئغسدوشكيمبنىفسبالكبمرفيمهسالعنعبيدأبعنالعزين

ينةعيبنوذمقيسوحبيباابنفقالسسلىلوأمادارمنجامنغذفيهق

الشاعييقولوفهمفهورجلهوازنبهربنيغويةفيعةصمغع
وسئولعاهيهئ7رامإذاشئةالقتلالنرىأناسىوإنا

بئثسلؤلقفعاعةوئقالصعصعةبنهرةبنوسلىلصثصعةبقاهييري

خزاعقممعلىذويرجبنالغينبنلةخبناثمابنهثعلبةبقالقيمعىئامبنانؤ

االؤلىحمومسلىلذكريهسيبوأنمحلىحارثةبنيعةربنعووبنابنكعب

وقهدثواالمهاتءبااالالىمايضافأماقالالفماأومرةأبامرهنأنبه

وةالالكلدميقتضيهافثطوهواواالمهاتباتاالمعسلىليبحئووهنهبعوغيمهذه
العرببعضأنذعمؤصىأنالفبعلىياكوناالاسمأقلقثىبيطيهسيبو

ورمؤنثالماجعلهاذاكصاحبةينموءنالدنجوقفسفيينتكيمهذهيقول
اسيهااالمأاالباكعممجعلىقأخهميقؤثومماوائلأبفلفاتغلثومثلتببن

طاحعلهاظاالقبيالأموهمهاحمأةةوباأغموبهطباعلةيقوونأخهمالمى

االعرنماورالرحلطغظصارقداللهبابنوصمهامذكرمهخدصواىلل

برلماسهـيهولتمبعفوفىألللقبياحمايهونأنءبااالبعضمهمكل

غيمهدفلتوافاصيلىاحالمجههاكؤهمسدوسهنهقلتفاذأأولمحى

جمةمنقلتقاذاوسكأفهجذائمهذهقلتواذابالسااسبممجعألرهمفأك

عشوسابمحصمص6



أسوأهايهصيبوظلاالبقضمدقصذتالنلنفالصرمفمغبنيأوبىيرمب
فألنبنيمنفيهتقولأدطيجوزلذشبئوكلميبئووقرثمئىومعداالخيا
علىبنوفألنفيهاليفللالذىأناعلمهصاسمجعألفاغاوفالذبءدالهؤال

ضرواالالجماواللقبااحماوأيقعىأوللقبيلىلغبايهوقأقأحدهماضربيئ

نمافاعااالبذواطرحلهمالقببرفصعليهمغلبثمالبرغعااميهونأق

علىماوىفريمفهـوالقبيعألعلىوصالحىعلىهوةرىلجاعخهملقبا

وونومعذمخهماسصاوصلنماوأمامعهمدوا13انهيقالقدأنه

فيهتعملواليمؤئنةبنبوهوؤمفروكىبىيعةفباثلأبوهـوولعدنانجمأمعذ
لالالئععرابعضاستعملوقدمنو

بنومعدخوالوفيهاسالذفىخهامةدارالكنيث

راذاةلقبيطاسمهوعيلىأسماهريهصفهوالغوهصإللةءااالسهذوللجكن

ماشرحتيصرماعلىولمأنثالقبيلهاسانواذاذكررصرفلمحىحماءاجعله

ثاعراقالقبل

وسادهاتافعضقريثثقكنىليدسثحاحةاالمسامجغلمب
أيضطالثاعروقالى

ذليلموالموممعدوإنألبأقلعكىأعذاإولمعتا

ألضازهروقال

ونئعادصكفدطمننجوزلهمموأشيلييخاهنغندعليههه
اعرالقولومثلهقبيلتينجملهماالنهوتبئععاديصرفمالمف

الجألدقباركالثتزهاعاثانزمحاثنىمثثهدك

وفعفاابنعلالحىالمحمفحعلىعىقبهثثقيفءهؤالوتقولسيبويهةال

بواحدالحىاصاشلكلراوقالثاوبعصقاهمثكلتقول
جثالمحكالاالئامناداصيوومهابةعلعهنمركخى

أيضاإنعثماعرالو
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والاوخميضىابقغواممهاديمفىفاصواالبالدفوأشال

ادمصصرفوجعفاشثاوجوهببضكاوابلقالالنهقبيلةادملفهذ

أكثيرئكلنأئاالنهالقشىعحدنجوبعضعهملوظسيبويهقالللضرورة

اهلبنىفىذكزالبنوسونبنؤفعهيستعلأنغيرمنالقبسعبدمهمكل
تعالىوقالسوالمماركةئيقةوصلقبيلتينةفهماصوطتبأثمودفاماقال

تثناثمودواياوقالممزجمهثمدإكفرواطإنأاليألتعالىوقالألودووعادالر

لسبمائدكلنالروقالكهوأماغوذفهدئنماهثميروقالكهمئصزهناقة11

اسثا4مجعسبأأبوعروالبصرفوكلنبنبإيقينستأمنيألوقالمساككهم
الثاعروقالالفبيلة

إهـمااسثلدونمنيبنوناذمأربالحاضربنستأمن
الصرففىأيضاوقال

رتخثطدفئهانحتخهثمسبامندانايخقرهاأصط

ابهأتثوقدالكدمافىهثحهوراقالصوومنعالصرفقىالوجنووال

رالشعرجمهبأفىصرففىماممالنكاحةا

حأاسيوقحدجمولنعدالحىأغلبو

علىالقبيعلة

الساكيتابنوأنثد

أوحذائمأقرثمحكلعكوفذشبودكئمؤايخ

نحيراكتايتحطساكنثألئباسممؤتاصيتاذااللكقاطعاهذافوليا

يضرففلمغأقالثمغراللهزةهناضرالصرفاعلىئحملوالووكهالصرفا

افرامعفوليمنن
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يقأكانأنلمةلمقبمالسااايقعهالمباباهلت

علهالبالطهوالستأنألثنولمؤنثالأاال

لجاعةاسمفرلئحاأنينالمفتسهاتيئأهللجاعةإحمانوهماويهعىذعشأوفي

اسمكانأنلمذكرينلناحمجعالوأكنارةالنضربنولدهمالذينالقبيلة

التأنيثالتجاعؤومخوطقضرفسافالبعمانالمعروفةالناحيةعلىوصنعتمؤنث
الشاعرقالوالتعريف

اشخعاراتسععرمجوشكاروفئاهببرئقاقىىاحار

حلىجمهؤفوهمئظهقربنىمدحوكانداصىعقبنعباسعلىيناالنمارثوقمال
فقالنالمساالنصارى

تؤنبالمقثهـيوماأنتاذاذحةداهنآؤلىكأولئ

كاأندوفيهاوالتعويالتأنيثاحالتجتصرفهلمنأوعطأوجهودجموعىووحميت

اخروجهعلىألتهانقدومجوسجهؤأنواعمتصرفهلمعناقأولعقربصيته

احدهاصيىفيبلنهاالنياصيحمنعلهماىومجوليهئوجماتجعلهماوهوأن

وزدوافؤئخىوأعرالوأغرابوزوئموزومحماوزضخرزمكقواانسجةاءيا

فهذامصروفجعويهؤواحدجهودئفاكنلثجعوأعرابواحدوأعوابجع

وابااليقالوألمجوسالجهودفيقاللتعريفمواالااللولدخلهوهوناكوة

هواحثوبينبينهالدىكلبعءالماواحدهوبينليخهافىالجعوهذأوالروموالؤبخ

فهونصارىوأمانحههالكلدممضىوقدرشعيروكروشعيرةمخوةكعولنطءالها

السعةاالستعمالوالغابىإلؤنثونصرإنةلذكرنصرأنحمعسيبويهعد

الىردحغفاداولثمانتزمألقمثلؤلضوأئةنصوأنواالصسلولصرانيهنموأئ
الساعوماللداىبفالدصارىفيعالىاالصعل

تخنفنةنضوبدتوأشعهاوأئخدحرتةهمماكتما
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فىومألفيقذاءجامالكلفىلغيرصمعنوانهذاعلىنصاسهـاءمحا

وقفمحهرمذكجمغأخهماوتقديرهماالحقيقةقىامجمعولشىولمحةذكرجع

مهارتمأنونفرئةنضرممبخنصارىغيرسيبويهوقاللينستمغيرداوان
مثلليسكرجمغىثصاأنفىسيبويهدوأنوتفرئةمفركتجعاالبلمن

الثساعرقولالتعريفىومجوشيهرو

امفحعاقبئلنصارىساقىلهالمجلكاصدصدث
كؤدوهماتصارىواوالمجوساليهودهميقولوقدكرةوهونامبصعارىففو

الخهااجممواوالخئموالعرلثشبواالروئماباباهذاومنالمعنىعلىفلدومحىكمىحق

فارسءبناالئناثاالهموقافيومأنجويأخوبخوكذدذذددعالفأنثثءحاأس

فىقافىالمافصماركلمغدبالئهواحدهالىبردوهواأصاوممطاليهوالذسث

الذبحدىفىقبيلةلؤهموهالنهمآبناوىدأوقارأنطحىاالنط
كأوالجنإالئسصالفنقلالالتنزيلوفىانمؤوالجنئاالنااللؤاعومن

جتجمعيكونوقالحئونفقدجمونجئةفاماقولهمكهالجنتبثتتدوفيه

ءطأياواالنثىوزنجزنجىحذعلىوإئممىوإئدىوجنجنئوقالكلجاروجمطرء

رضحطن9ا1ةتممباباهلى

فتلثاعليهالغابىأوكلنمؤفثانوخفيفةأحرىثالئةعلىاالرصاسئمناذا

المضموشبعضعنوتلغناسيبويهثالوثئهدمىقئزولهجمرلةفهوئحان

علىأبوقالءمضربعيخهاأرادانماكمضراهبطوألوتعالىتبارلثقولهأن

يتؤنعامنهاكلنفاىنااالا4تسترلةاالرضعينتسضأقاعموأبوسعيد

سسرجلتزلهفهومذكراصنهاوماكاداالسمبذلدخعتامرأةرلةجمفهىباسم

بلدأنهفحهيأؤذفانفحهماتأوذتأويلعلىومذكرامؤنثاعلوانممااالصعمبذ

الجلصتىالتأنلثذلدبعضىفىالعربميلغلبوقدمذكرفهونمأو

ئئخثلبعضهوالتأنيثاستعال4فبفيمحلالتذفيلعلببعضهوفىرإقذكي

فيهمملتولمالتأنيثفيهغبااالغلبالتأنيثكلنورجماروالتدكلالتأنيث
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غيزوهىوصروعاةخصونهاوزلمجهكسعالدمؤثامحمنهكاثبهرألتذ

ضةافيواولمجتقعريفالتانبفجهاخاصنهأصفةثالنةعلىنتوانسنصرفة

اذالميينالعنمؤنثفكذلدضبضرففموسطاوننحسالمجمةنعادلت

رفتهاوالمعوفةتصرفهافىلمساكنوأوسطهاأحرفثألثةعلىألمجمىباممحميتها

أوكيرهاأاهيبهاحميتاذافلذأشبهوماوخممررودلضانمخوالنكرةق

مجفصأةامىجمتانابهذإئاهندماحازفىالثكرفمنيجزفيهاولمللؤثمن

ألمجثهممهذلذالنفانأوبدذصيتهاافاالتصرفهاثصرفهاكالمماهأوخورأو

أحرفثةنلمقأكثرعلىألمجميانالضهماوثمشقةارسالئمرفذلدأجلومن
الثاعرقال

تبينديةأئقثموأهلءبئرواشيلالقتلحلةط

يدلاشتقاقهألندألمصرفطعلجهالتذكيرغلبواسطذلىومنةلحلائحبواأراد

لقبلهؤنساولوكلنماهـفهوواسطةوامحرفالبضزهطوجمنمالنهذعلى
امذكربلغظاالرضىىفبصرففألأرصاسمعلهامنالعربمنواسطة

االصلكأصغايتكونالتىءاالصاقياسعفىيخبىقدكلنأسطجميهاأةص
إاللفدخلمتذلىأشبهومالمريئواطالحنيقالوالالمإاللفقعهيهونأن

رجماالضيهناقدتفعلوالعربدصفتهنالمىرلكمنخكالبةصغاألالخهامواال

اعوالفالوقدوحسنوالحسقوعسامىالعماسأقا

ئوفعصفجمنفئاثعلعهبئتهلبائيدىالجغونايعة
هوصفةالفىبحابغعةحملهكنهولخكالبةصغةأنهاعوالالمإفباالالنابغهوهو

الحمرةقالذىخرغراواسحطايذكرسيبويهولمإلغالةالصفهبابعقظر

وهواعرفعهالقاليباالمهوموضغكيلتجدواسطاغيزهحوتدواكوفة
االخطلى

عبرأخلفالافئثنتمعنئخلرضوىالنواسطكفا

وممماالتأنبثفعههمدعحكلوقداحرلننيىملواسطكودورأنو

االصوقالدافاالتذكيروالصرفيهيغلبا
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دابقكاوأبقودابق

قالويذكريؤثوتهأشئتوانأجودفعهوالتذكيرالعرفمئوكذلد

قألفرزفى

رامأرااليائمةارسأيائمائليتقدصدقأيائممئفن

رألىالمخرالبيقولمنالعربمنععنعايهسيبوقالأنثفهتا

سطىيللعربويثلأوأكركرأهواكامعزبفارسىهوأبوصاتماليافني

المجرةأندلذباليلفيطمثيقلوايبرةءالسمامهمطىيريدههجركثترطتجر

امهأقصبهوهواجمامةافيوأماالخلإزطابوقتفذلىءاحمااطتاذا

لثئمخراروالنحميتأهإصفيرىريهيؤشامنحكهمويفرففيذكر

التأنابثاالعلىيمونماالاالرضيئهنممسيبويهقالالمذكرسىمذكر

كواسطصغةوخوممانحوفعالتذكيرعلىااليهونماالومنهاوالرأدبنحوعان
وأعاالجغدىكنابغةوتجعلمنمهالدمافاالوممرووأخرجذيدزلةصارعثم

جعلههماأنيدإكوبصرفيذكرمنكفمالعربفيهمااختاففقدوحراكعا
احمنوجعلهمايعرفواأنثمنهمومناومبلداواسطاجعاوانينلماسى

اعرالقالإالرضمنأبقغتين

ناراءحراظفناببطنوآيمهشاحئبزقدجماأستعم

فذكرغيرءوقالأنثافهذاأفاخوكذلذ

نىءحرانوخهورمحث

فامامكةطريقاخرفىوفبابالمدينةوقباقالالتذكيرأعرفممهأبوحاتمقأل
اعرإلقول

وعوارصنافباإخمتئمفألهبه

سيبوفمالهألضأوصغموهوقناسلبويهوروايةمقصوروهوآخوثهوموضع

اذايقولأدلهينبثيهفاياعءألباهذهالمنتأرأففلتاظليلوسألث

لهانكللىفىمعروفجمؤثيمىلالنهخطأاالصروكئريصرفهقالجلمىل

شقمةولكتبخاوتيكئعأدالتأنيثعليهعندهداغلبمدشيئاولييممشعقجمترس
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فدكقتلطالعربأنؤىأالوواسطرطالمؤقاينصرفاوالالمذكرمجهملى

يصرفوهلمكععاقإلمؤنتشئأنهعلوافلىإلذكرمرفوهواسطاجعلىالماددد

المذكرفىينصرفكغرابايمولكنهيصرفوهلمالتانيثعلحهلخباشصاأوكان

جيلاسموكئكفالمكلنفيلةفهوالرجلبهيتفاذاالمؤنثفىينصرفو
االعثمىقالمعرفةمؤنت

8كثكبارأسالضارفىءأسامانقي

ولثماملذللثصرفهركالرةأصاأالمئعةارأدةعلىأنثواغامذكرهووقيل

وطىذكرهماوسيأقىاروبثاذموفةمؤتجلالكسراصمعلىمبنية

قالمؤنعانمعروفانلطئئجألنوأجأ

ل4مقالمنلهافليفضءشاكنمملجاوهاالعاممئأنأجأأب

ابخمذلدقوذأبكلىحميهونأنوقدمجوزمزوالخهمرأجأأبوحاصمقال
وآحالحهجنحئرتهقد

ززرافأءازوىأحأالقامةهمزةخففثلهقاطعبدليلفليسفلككلنفان

ءااأشعاقىيصرفلمفلذلىمؤثجبلاسمبنلعأبوحاتمكالخذكر
الرامماقال

الضألالتطرذلقخدلكض

واكاامنهمحفوفةولبقدبنضاخروئئنىامالللبئانإحباساأبوقال
علىورصرفهوقداصثطراراءالنداغيرالترضيمالىوالراطفعلذهب

داالوسطكساكنأحرفنألثةعداسمالنهمؤثاسمأنهممنصاتمأبقولي

ؤالقيعمىاهىقالمذكووالنو

هـامتظتنظربعينئكفمنظرثدونهوااللرانحبدالجا

قولوللىزائدتيرهودؤناألفاآخوهالنالصرفوتركدوخهايقلودونهفقال

إحراقواصوارربويؤثلذكوولونألفضرهادهباالهكلأنمزءمن
أشاعراقالإحرسطأكثرإعندمذكر

تصفهيتإليكءئقوأفحلهالعرأقاتأ

آالشمأ



الثاعرقكالعربرمأحميرنىمذكروالشاما

البغرهضسابآثفىثحام11كلكا4
انوخهأطحرأنوبإسائأنخراقفأهاوالحىوالغؤؤونحثمدنافواالجازكذلذ

وألفرجانصةهؤفكلهاوالصينوإليوبابيلوهمذاقأنوخوخرجانتانوصة
قالوخرأسانافيذوهماهذكرانا

ءئوتيىكلنالفرجفنآخدعد

إحدىيقلولم

توليستعملتسلتىاإعلمواإصلىوفيةتسباباه
الأفعاوالظروفمخهـرماحاأظروفاوال

ؤعموتؤثتذكراالرأنكابعضويذكرهابعضيؤنثهافبهاتختلففالعرلث
دوأنذلديونس

يهاوسيناطائنويهفا
الرامماوقالؤطاسوأيقلفذكرهال

ويههاتاوحممفالينتكاء

اياباجهذاوالمعتدأكرفيهاالتأنيثأنزيدوأبواالصكلىوزعمفأنثابفقال

يخبرأأحدهماعالضربيناءأسااوحعئهاءأحماجعلتاذاهـوفاطاعالكلدم

عنهاخبرانفأماثالثأوغيروامرأوجلجهايممبرأنخرواالنضمهاعنها

عالوادتذكرالكلمةتأويلمحلىالتأنلثأحدهمامفيبانذلذقىءطأاثوح

هاقىوفصاطذلذفىخلوتجىالتغحروفسعلىالثوكلحرفتأويل

صرفتهمذكوافلثصنشدنسيتفاذانلذأشبهوماونهثمولووليتاننحوأدوات

يموفمنصرفهاساكنأصسطهاكلةيلتأوفىجعلتهوقدمؤنثاتلوان

وانذلدأشبهوماأونبليتصيخهاكلمرأةهدفصثكععمنصؤهانعوهند

كيتأةاهصميخهاكالكلمالكللىمؤنناصبهامميتوهـفاطتأويلتأولثها

عمفوسالععصص17
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يةاقبلصالهااعالحكيتهاشئتإكمذهيانفقيهانفسحهافىعنهاصخرثوإقايبزيد
شئتوإنءااالتعصبوإناثخباروترفعاالبتنصبوليتليتهذهفقلت

حكلهاصالهاعلىقركهاكناالخباروؤفعاالحماتتنصبليتفقلتأعربتهاا

قالىاذاكذلدافظةاهذهمىثكنىأىكرالنمننىلحلدكفايمج

منهماالثافىحريخينعفلثمنوماممنتئصبالصيغةهذهقالنهفتنعبلم

فمللوعلوفىوأواشكانمثرطمعنىفيهالىفقلتتغترلمحكيتاذاأووأوأوألفاياء
النهيهثألثيركافصعليهازدتعخهااخبساركأساعائجعثهاوانمنهاشيعاتعسير

ئخفذلدالنألفواووالوالءيااشهرإثحانىصفيئمحلىاسمءاالحماليس

منهالثافهفياطحذفئيىجبينوالتنواالحميةعقيدخلهالعنوينالنباالسما

ولمشيئافعهتىدولماإسثجعلنااذاأنافلدمثالوأحدحرفعلى3االفيبقى

ةوقبلهاواتحركتبناهاأعرفاذاأعربناهااالصلفىلهاالذىاالفظانخك

حرففيبقايامتالفضصيرالصرمجغانالتنويدخألصمفتصيرالألفاافانقلبث

افضلتأيضاذلذلزمهاأوبألحمينابأوواذابهمعتذغيرينوالتنواوماوهواولحد
اياهذاكافتقولأنوجبشيئافجهالقىدولمتحلثولمبنيواذاحميتآوالا

مائخرجهزادواخمأفيهائرذولمفمطاالاذهـفيهاكلنفياهذاقاضتقول

والثة3ءالياذلدفيشددصثلهاؤيهفيأدواواثانيماأعاالجمافحدكا

همزةبعدهاازادألفامنهالثافاصرسفنومافى9فىوفى5فىصفىؤوفى

والالئفيقالهمزةتقابنمجنسهالألفاصيزيدونمأاوألتقدير
اعرالقالءماما

أكياالاكواذأنهئرذلمقتأ

أيصطغيرهوقالا

ءعناالوإقلعتاإنلئثمنىوأششمضرىليث

منبمذءوفهـاطذههـمنلثىبمأةاميقوثماأللمقاقالفان

الزمانوالزيادةيدالقشدأنبفالحوالأموالزيادةديدالتيلزمهلاليصرف

العنوقالنوحثالزالدةإنلحولكمومنتنوشفمهوللسزدضمفمقالةأ ار
ون
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تغكرزأنمجوبنلىصيتاذاالمرأهأنفالجوابإحمافافيكونالحرفبئذ

بنمهلغظهعنيرالخنكبتخيراالحميهوبئأنصبهونوالالتنوينفدخلها

الفماعربقوللؤنثالحروفساهذهأقئسيبويهثمهدواستاالتعو

المحرونيقهفهاوليثوءأبسافرئنثعوىليت

لمجهتافربنتولئناأثثوقلىيقولهافأنث

واقىيعهخلقت

رخكندالنصببالرفععخروأفضصايرشويئشدأيضافدكرأعياناوقالءفذكر
همقامسافروأقاماظبرذفعروأببنسافرمخبرشعرىلمتفتقديره

أشالميلوسألتهميبويهقالبرانلىوحذفسابمنغيرىنصبهنصبوناالعراب
النصذاذكروانماإنأشنهرالنأكسرهالفقالمغتوحبأنسرحلعن

ذفذكرميتدأةالمكسورةتغعوانمايةالقمبتدأةالقعالكلدمفيأن

13سبلأنسبعلوانماأةمبعديرثرحلكجهاصىاذااأإلظاقنيطلئال
اأالكاةابعدعهاالصخرمويقعمنهمااحدصينافاذافعلشعلإنوسبيل

اعنلنوبإيغظينوأحدواحدعناهماوزيدايضربوهنازيدافاربهذانقول

ؤجهالعربوبعضفاربموقعهيقعلمبيضربرجالحمينافلىآالكلألفىاالخهـ

جمشرىجرىماالفيقولهمؤاجتالجهاالىالمحتاجالزيادةلوفجعلمثلفى

اذاوفونحوهىالحروفآءيهمهغرالخكنةطاالسمنالحروفهذه

ؤفولهواالخيارفنقولاسصائنجعلناهاللفظعنأوأخبرنامنهماوأحدناسث

نمرفلمشئناوانصرفناشئثاانهندسزلةفنزابهىحمينامؤنثافانهى

ولىذكزالهاكلوالنيالحروفيضسيويهوكامؤنثجمهاكأسمؤثةيضها

لؤنثالمسادأنوطىكرتؤأنهاالمجمحووفوفىذلذأشبهوماوقي

بنصدالعجامىاووكلنحواالمنأولىبناالهيحدألتحةولمويذكر

صدكرااطروتمنجماححاجرىومالعتأنالىذهمثةعخصهذكرجمايزيد
قولهأن

المحزوقمقوئهاوليثه
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وذوتذكزذورجألحمعتواناالولهووالقولالكلمهتأويلعلىأشااغا

جمنزلةبذواوصرتاقفواحورأيتهذايقللأتالىيذهبسيبويهفانوتؤث

هاتانبقودهعمذددعلولستدلاليثيةفىفاأصلهأنويذكرورحاعصى
فعكمجعلهذاذوهيقولالخليلوكانكللفوأئاأوأنيضالمالاذواتا

صاطأناظليلجمةومقلالخلبمذهيذهبالزحاجوكلنالعينبتسكيهط

تخغمنوذسمركأاصاأنعلىالديليقمولمبعبمتإالبهامحكهمرغ
ابنيتأصلكانوانالعنحركتما1اليهفردشثمالمهخذفافاااللدمأن

كفولهالممكون

وتغكهطاتضامألتكثنعانالقدقعدصبالمعروفيديان

االدالعلىاالعرابفوفعفعلالمحذفتلماوكهااالصلفعلضندهمويد

العربفقالفواصهرجلعنوسألعهدقالالحركةالداليئلبوالمالمحفوفوارثم

أفولقاذكووالوالكانالميمأفابدفئمقاأفردوهلمأفاأمىقدكفتنال
اذاسبهففوأشوأططسيقهلهناةأميقووتمالهففماالصلالن

وحميضوأسواطسوطمذهبعلىوفؤهفئمئحيزالزحاجوكلنالغرفئميقالبفوأد
نهائطتهالمالحروفمنيهنلموانالبابهذافىفوذكزداوانماوأخواض

والطاوالراوانالوالحاوالياوالعاوالتاالباوأماسيبويهقالةواررفاط

عرينأساعافهناذاكنأنهنإالالمدتكااعامدذنأسصرنفاذاوالفاالظا

يدلىفيهنمواالفاالودخولموالااللفبشيرنكرةويمفيكوهورجلىمجوى

اابخاضمخرىفالحرهذهفأجرثوالمألففهقأحنادانالكرةأخهنعلى

فىىأالونحوهمائنوأنمأفئصسايمئحوىاالولالحروموأجربتلئونوابن
اذاجىالعصوفأأناصأبوعدقالفبهندخالنالموايلىااللفأن

طمةاوالحرويمةافىالنيوفاطهـيةحدطالخمبنعاثالغجمىأردت

قصدنافاذالهلااليممعااليقعاكااالعرابالنمبنىنهاحرففطعثتماذا
بفيناهااذاءااادءامنذكرهاالنيالحروفهصلحنناهمهاحمالىص

61ثاأفاذاجعلناهاالومالةجمالهىأفطامنفاخاحرفننعمنهاداحدفكل

ددنا
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اااللفوتدخلهاأحماعاجعلهاالىختااذاءوماءاللينضوتاباىففلنامددنا
ا

اليدلخهاوكتنحوليالحروفمنمضىومافتتنكرعهاوتخرجفمتعرفألموا

االلفعليهايدخلأناالنكراتىاوفصسببويهيجعلموالااللف

نحرىمعارفاولوالتنكيروجعلئلبونوابننحاضإجمنمجوىنجرىالألموا

أمواالااللفدخولمناالمتناحفىممئتركطهنالفخبشوأمأفيصسانممجرى
موضعهافىصهافيكونكثيرةءأسصالؤجدئقدالبلرأنبينهماوالفرق

وغيروحثرباكروضرلثخركقولنااالافىحكمفاعلىءااالمنواحدكل
واحدصاركلواختلفتموامنعهاكرتفالوالحروفالواالفعااالحمامنذلذ

واحدومعنىواحدموصغئزموفهنذلذأشبهوماولوتلوأمانكرةضها

تتقاربومواضعهلرالكثبالثارخليفذلذمومنعمنأكرفىمنهاملاصتوما

ثالئةاثنانواحدفقلتعددتاذاالعددءأسصاذكوصعلحداوكللعنىيخصسير

واخدعنصالعبارةتجعلهوإنماتاقطضبرتكبرعنهالستالنلطيهاتبضأبىلعه

كرصقطعتهااذاالكلمةحروتمقواحدعئصرةكعبتعذهالنىلعاامن

االصسلفىمتهكنالنهمبنياكانوانالضئماوأحذيناشفئثحغاحدايقالأنهسيبويه

اكاكنايكنمالمعلىلةففلهجعلتكنغيرموصعصارفىاذاشكناكلنما

همزةفطرحاربعهثالثهالعوبمنخسيأنهبهيؤلئمنوز3قالءفط

اعرالنلدقولومثلاتحريكامعمجولهاولمثالثةمنالهاةعلىأربعة

ئخنلمجطرخألىتخطكلظرفزيادعندمنخرخت

ايهفالمااللريقئبانتكء
يعتدحركةلةالحرفهوليستقفهاساكنةنتوالمميمعلىألفصكةفأل

انألنهقاواذللأجلمنمافبلعلىالحركةبالعاالهمزتخفيفهىوانمابها

إااالخغشوذكرعنالهمزةلحركةءاأااستعيرتوانماساكةأخهاالنيةالن4آر
المجرذألهالمارفالىونسهالعباصأوذكراثنانواحدئاليئمئمنانه

نانرواوهـصارحماالضقالأرلعةمنلمهاءمغالصكةلقا4دألمنالهاة
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وأنشدازبعهثالنهالعربعنحسيعؤبهالنافسادابتهطفهوعنهما

ألفالمالطريئء

مضهملغتانففيهازاىوأمايهسيبوقالماثيلهاعلىالهمزةصكةألئوقد

واوجمرلةعلهازاىليقومنونهمزىفيفولكىافامجعلهامن

جعلهاواذازىفىفقالشئدااسجعلهااذافهوفىقاليمنأعاأبوعلىقال

وإقوأنصمنمنوأمانعغيرصيغتهفالزائوأمافىفلحرفنعلىزىفالحرفأ

تقولصالمءكيداالحماتشبهالخهاتغميرلمأحماعااذاكنونحؤهنولموعنوسذ

الخكخةاالسافيالنشيعافيهايدقىوالصفذولممنهذامنصيناهرجلفى

عأوأنئممخوفيهاالينادأنفهوأولىمحدثالثهنوماودمجمدحرفيعدمايهون

يشسنئمنحوالقيكنالذىمعلاكذلذ

وغيرهابالظروفالحووفيتلذاباب

ءحممأاامن

هذاوجملةمذكرإتالنهاتصوفهالمأوتحتقأدنجبخئفكلسصثاذاأنكاسكلم

كاء4كلكلئدمجوزأنوقدثاثفئوذكراتفيهاصيرهاوغصالظروفأن

حرفأضهاتتأئرليالتذكيريانمعنىوالىةأضهاتتأؤلبانإلتأنيثمعنىالى

لموثة5أوأحرم4نلومنأكرعلىمذكرباسمفمهييتساكةأخهاالىتذفان

ميابثعىوانلذذسطيتهاااهيالتصرفساتثفرمصحؤكأوسطهاأحرف

سعتهاأةاهيحثئمكفهاكلصعالقاوقدسانهاأوسطهاأحرفتالثةعلىمذكر

علىكلنمافهوجمزلةحرمنمحلىتومايهيبوسمدهبمحلىلصؤمطفالبريز

وثموكيفوأينوبعدوفئلوحئفالمذكرتختكنساكنأوسالهاأحرفتالثة

داللةعلعهماليمىوجيغوتفنولدىوعدومطومدوقطومنذوأى2فيوحعثوفنا
يقالالنهءثوراذامقالمؤثهالظووفوممنءؤثلهأوفعللعالمهلتأليمف

فى
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ظاخرثةعلمرئةيقولهنخهمووزيعهثلويريثهفدثدجمةتصغيرهافى

دوئعئوفبئلوينلىوخقيفتحئعثفىيذخالولمالحرفبنهذبنءالهاأدخلوا

صازثخولفكعفقائلقالفانمذكروانبائمؤنثءالهاعليهطدخلأنعلشا

4فعسيدلقدالمؤنثلهذلأحرتثألثةمنماهوأكرالعصغيرعلىفىاأا

توطاالعضولثلسبتكقولنعااتانيثسةطفعهتكنولمصغريلموانالتأنيثاع

فىءإلهاعليهاررخلىالمفلوالتأنيثعلىباخبطريدلنهااليبروالظروفالعقابة

منماذكزالوسافىوفؤقخافاعنرناأخوانداللةتانبعهاعلىبهنلمالعصغبر
هرشعيسىقولوعلىلهسيصوقولعلىنصرفهالمحعلناهاممةوقدالمذكر ءا

الصرفكهندوؤذالصرفجازفيهأحرفثالثةوهوعلىساكناأوسطهماكلن

نوخففهنوجثئهوأوقعلوثموفوفاضافهذتقرلسيبوبهمذهبفعلى
صقدحروفاءاالشعاهذهجعلناوانومؤنثائاعارفاأثهاوذقفوبنتخ

ذصاصواحدكلالن4مصروؤقاخهاذكزالهاالتىالمذكرهءااالصيناهابهذه

فاخهماهـفينأولكلمتيهااسينجلخهمافسوأكلءوووافدائموأماجمذكر

جعلناهمافانأحرتنالثمةمنأكزعالوهماأنضعحهمافىمؤنثانالخهماالينصرفان

رجلينجهماصهناانوعفربعناقجمنزلةصصاراينصرفالمأولمؤنعبنلمذكرينالمكلن

فقالأوحاتمفاماالظروفئيينالمحوجيعقولهذاينصرفالمأتيناهيأو

وزعمقالطالعصغيرمنقدمناالذىدليلباءوورااالفداممذكرةهاالظروفا
لفظهعلىتدعهأنفالمبنياذالثمنكلنومامؤنثةأمامأنأثقالمنرض

غيزليتتقولأنولدمخديةولؤغيرنافعهغيرليتاكقولداالعرابالىةوالتنق

نوينووبضيرأليتتضمنينلمسااماجعثاذالوغرمجديةنافعة

وعرولومثونةتولؤونيثىجممذهبوعاالسيعولهمدهبعلىوالتصوفه

ونكرشاباجاعصرفخهمالمحرفينجعلنهماؤدينووكيونافعليثقلتوانمنؤلة

يقولمنومنهموقاليقيلعنئميئهعاكاللهانوتعولغبرفافعينولو9لعثثفقلت
سيبريهدوأناساحعثاوفالقبلعن
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وقالىلمنثكيرتفوابهئمآوىائهروتداعغأ
علىأفىالمجوسيبويهاحباجالمبرذأنكروقدجمرورةلقوائطيهسيبوقالى

لقمنماللونكونمهقومهيةالفافنكونمجوزأنأنهفذكرفبسلضفض

فىابخنالمجوزقالفذلذعليهالزصاجردوقدذوظقبلمنفتقولمفعوحة

نمصارفعالنفغدميوفةآا1وجعلناوقاذقيلقلنافاذاالرملمننط

عأسلظوقللقيلعنيهاكمقالومنشصارفاطأطلقناهاواذافامجالن
مذشمتقلتاحميئجعلخهماوإندلثالىشسةئذظلوأبةالحوئوفالقيالبه

اممبرنالحصاعالدئاأنالىاشباباوفتمهـذقالنهمثلوهذاشدتالى

عرواسئمالمعنىاكاكووهذاكبااالىنظرتازاوتقولدميبويهلممه
القريةجاعتتقولكامالكللىيسعةوزعلىأنهاالهذوذكركرووهدا

تقولعروكاماالكلمةهذهعروأكالهفهفلتشفوانأهلهايدقىوأنت

وانصرفلملكلمةاسثاجعلتهوانأئفاالدراهمهذهبدفىواتتثأهذ

روددهمءبياوخطىوهوازصادوأبوممهسيبويهقالصزتهلمحرفجعلته

ونوأما4عرأصاعرووهىحالءااللمثاهذهوحاذماذكزالصجعفى
يخاحمرومواغيفعنولكهنالينصزألمجمعاتفاحمهنوفريسعاتصعفض

فصملأبوسعيدقالوأئرعاتعرفالتترلةءصيالتفرأىاالذكزال

ياتأجممهنعالبوانوبعربياتلهنوخطوهوازجادأبينويهب
انهلسيبويهالمحخيبعضوفالألمجمياتيفنيكنأنتمبامباساأبووكات

لىءبادأجرىوقدالعربكلرمفىالمعاتىخههماتألنهنمحربجاتجعلهن

ادأبمنوتجاجادأباورأيتحادبو3هذاتدولاالعرببايرنوزأناللفعا
اعوالقال

شتتابعاتأعفصالئةهمىفىعمهاجرينأ
وفريسياتصغفضاتعمأوقاجادأبالىأوخلى

اأنبددديريلىتاناعندمبعدغيرألمجمياثاخهنيغوللذى1أبوهـجمدقال
امعارفوويافأباالخطمتعليقععليهاالحروفهنةالنالمحمةفهااالصل

ذأوص
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بدخلىكلنوماوئمواافإالالبدخمماالحروفمنماذكزالهجهعوكذيث

انءوالخاءواليافآكلالمحدمهماعندونكرةماعرفةيهونفالموللىااللف

تعالىاللهءشا

اليهيعودحأهرظتقدمضكيرالمفيثرمقثالمؤبخومعن

الثععريطةالذكوعلىقبيفكلواأمنوليس

بهلعولكيظألمتفسيرية
كافانهعلهاحقوعمالشننىبالجابؤأرتحتئثتعالىمولهوذلى

ابلباهذامنثهخعابهويسطنةفىنعالىقولهأنالفارىوزعماثرضيعنى

أوبعدؤلالتىفعلتهبعديريدونهالىفالنالئفلحالناسوقولصاتمأجمص
واللهمقوافالثوصحلهالتىبفغلتلثأىبهاالتذهبقولهموكذالمرةهذ

وأضسثباردةوأصجثصارةثأعبمقوأوأماافغلةوااألكهيهدهآتخمنها

فلدونحوالبقعةأوأوالبلدةاالرضأوأوالدوراالرعيدونيرفاخيمحزة

اماوكذلدظهواالرضبريدكادابهمنظفرهالىءماقىكلهرتعالىقولهوكذلذ

ذمئلأوالبقعةارضالأوهذهالبلدةذهأعذالرمألخهابالبلدةأىمعفذ

متائثفوقهامايمتمى

ثبالموفيالمذكرتحيةهذاباب

أنوذالينصرفلمفصاعداأصرفةأرضعلىجمؤثمذكرسيتكلأناعلم

ماهوفءاعدفيالألئمهوالذىطهشسالنهبالمذكريحىأنعندالمذكرأصل

4رذاثفلواالمذكريةفىيخاشيكولماليالكهوجاؤاباالصلكتله

ذالةااللمجىمرفاتركواكاصرفهفركوابالمذكرإياهذلذبتسييتهمفعلوا

مايمعهأنعلىلطئابابااصووذدلذهوأشبطوعئكبوتوعقابوعفوبعناق

عشرسايممحصص8
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وشرطالناليهزقىئصرفطالمعرفيينصرفاقلمفصاعداأصرفأربعلىنثجمؤ

بهنولمالمؤتثلتعريفممحروفاأولجنمىموضوعااشصايكونأنالمؤنثذلى

وعقربعناقنحولجنساحاالمؤثمنفاذاكنغيرهاعنالمؤثالىمنقوال

المذكرمنأوسواهرجألبههنأومايهنبدئستاذاصكبوتوءمابو

يهنولمالمؤنثلتعويفماصيغوأمااندكفئاوانصرفالمعرفةفىينمرفأ

منبثمئساذاجمعلقديرهاووجثألبوزسعادواحماذلدقبل

لئئعلىوصعاولمءلنسااحمانوزينبسعادالنالمعرفةئينصرفثلمرجهذا

المؤنثعلىالموصنوعالحنساسمبمزإ4ماءالفساالختصاصفصارامعنايعرفا

فماغإيرهاامحوأيوصمعمؤنثوالضعبععلىموضعوعمعرفةاسموحثأل

فيهيكنولمفصاعداأحرفأربعةعلىإلؤنثصفةنتفاذاوخادكزينب

مذكراسلبويه4وجعنافانعكرابالعأجتدامذكرابهايتالتأنيثعألمة

ضبيهأنوذئمالمؤنثاالالتكثاقالصفةتللثيتوانؤنثبهوضا

وصئثموطامثحائضبامرأةرتعلةاذاتقدبرهأنوذكرفيأوفطامثأو
لمرئورجللمجةرجلكقولهمالمذكرجمؤثمنماوصففالثوصاثضبنممأ

سنةهذهقاثنكلمؤثوصففهاههنوكانحرأبارأىكثنجأةلىوص

نفشاالالجنةاليدخللقاليأنهلموعليهاللهملىالنبىعنروىوقداةخ

هؤائيهوفيبنامسذقدئتوقدوااللثىالذكرعلىوامعوذلدكةم
علىالدليلومنفاعلمثالعلىمخوقالنيالمؤثلنعوتذكرىعندفحسلا

هذفنقولاالستقبالاأردنااذاءاهااحائضعلىاللدخلأالولهسيقالهما

فدأخهاوعاالمذكرأكاعلناعديهاءالهادخولحائضاخلفالغداحائضة

اعرالةقمالاالستقبالرلغنوث

طاهركئرجهائرئئائضعةقئلةوالعامالعامختونرأيف

االحاانحواهذاعلىنذخلءالهاكاشافلماوطالقهطالقأةامياليثوكأ

اكيرفقالنراحعنلميلاخسألأنهسدبويهصدكرصارمذسامنهاءاااأسقطلذا
يقه
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اخيهذاومععندهماصهمائهأوصارمنالمذكروككنالمذكربهيغ

هذاالمذسفى3إالهذاغكنفقدذرإغلؤبأهذافيغولونالمذكربهيصفون

أحرفأبىلعةاعمؤثاسمذراالناليصرفطأنالقعاسنوالخلعلقول

أنفعهاالجودانفولالمبردأبوالعباصنوقدالمعرفةفىاللنصرفأدطفقباشه

13ساعفىوقالفيهعالمهوالإصفةامذبهذهبالخليلكنرفال

أخبثومعرفهالصرفقىكوإالجوذبذراحيشههيمرفهمنالعربمنقالرجل

االمذكرففاشبهلالريةكربهالنهيصرفهاغايصرفهافىنرواوجهين

الننصرفهلمشالطرجالحميتوانبالمذكرالمذكريصثهأناالعلالناالعل

النههومصروفءالغرأقالجهماحميتاذاوعضاقفهوكعالثثمؤ13كان

تصرفهلمرجألحبارىووشهسيبويهقالءثلثثعندهوصغيرهخغ

حتترفعلتااللفحففتحفرنهفانالمعصوزةااللفإلتأنيثعموفيهمؤثالنه

لتأنيثفيهاعالمةوالغنتتىجمنزلةفصارمؤتثنغسهاكلطخاالنأبضاتصرفهلم

وفعحاالضهماءالهامنامتنعاانماومفعاالفعوالأناظيلوزعمسايويهقاله

أرأدوأكاورصئاكدليوصفكاالمؤثبهيوصفوممنهالتذكيرعلىمالكل

بىرجأليهتاذاومشناثكلرومذويثكورصعئورأكاهىقولناومفعالبفغول

فىالكلرممضىوفدوحاثفىكطامثلمؤنثمذكرةصفاتالخهاصرفعهذلذمن

الضاعدالكبيرةالمرأةصفةهىالتىالقحدايدقىبقاعدرجألحميتانوكزلذذلال

اضارئاااناقةوااربااانافةصفةئريدبضعاربرحالحميتانكذلدالزوجعن

منمعرفذلذالمرأةصصفةبعاقيحمعتهانوكذلذبعهوفئئخفهاالحابىتضولثالني
عينذكركقولناالمؤنثيقعكالمؤنثوغوانمدكرالنهلدماشرصضهعلى

شويهشبهثموهورجلقعليهفوفعفثحمظهمأصالنىوهورديصتهممالقوم

فئكفينوأخدذوأخرعوأبطغآبزقمبقوليسعطوهأوانلمئئفةظصا
لاذوقئوحنوثوكذةالالموصوفاتايستطواوانصفاتهاالالصر
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أحمرعثفىصغاتالخهاضرفتهمهابثمئرجالسيتاذوحروزويمئهؤمذودب

دهذهالجضوبيخالروهذهكيقرخخروزدرهنهريخهذهبقووقحمعناهمالعرب

االعثمىقالغيرهاليعرفونالعربءفصحامنذلذسكلعخاجئودثربخ

ربورااربالعلصادفدهالحصاممفيزجلاال

اليعرفونءامفمجاعةأمحمنالعربءامقذلذحمعضيميبويهقولومعنى

الثاعرقالقليللذدفياساوئخعلقالغيرها

الرمجالطبهتخرىللىصرفثثاوغنرآجمهاحيلحاتث

لئفتاناوصاثمثالربجعرهمونارةلمحالاحالجنوبريم

جمنزلةوصارترخلياسممكهاشبثاوايصرفثاعأحعلهااليهاأضافن
يستومونثةوفعتأماكنءاأسوهذهوروالعروضذوأطوالهبوطالصعود

بأوباببررجألووسمتتصرفهلممذكراشهابمثىحميتفاذايصفات

ربائاالناوأخواكسادتوليعءااناأكشربالثوانكثرانصرفأصدالل
سيبويهلواالصلفىمؤتثوسعادبهالمرأةجمتابمذكرأمعروفاسم

عندهمفصارتيةافىالمؤنثمخعصاجاالعلثاشتففاخهاوأخواخهاسعادفى

ولالكنهامعروفمذكرىبثمليستالضهاعانجمثلرجاللسميتككذلذكعناق

معنىرىابكرأبوقمالالفارصىقالالمؤنتعالاالخلمممنصخقة

خرفنقلتشياعالءأساقبلمنثالكنلمءأالحمالهذهمئستأنفةأىمعثتغهوله

نزيدماعليهاوؤيدأتجألأومقالرببأومنكالةالةمناشتفوكاحمهاالجها

فيهوزيدتالعشقمنأصعناقاأنءاالشيالهذهاأحماتلتوضعداتأوألف

اذالرباجمستأنثالنيكسزهاابلوعمقكلنوماالجسىصذالهـفوصخاثلف

أكاراصرمثقدوالعربأوجالوكلخوخروقانصرفمذكرابهحميا

بهمجتصباسموليستالمذكرينعلىلمعابلوعذالنلرجيناحمنوكلدبا

فىذكرتفعذكررجاذهمثقولانكترىاالمثلىفباكودالمؤنثمقواحد

افدكرضارغالمذكراليهئخوجوكانثالتأنعالمتصقمهيهقلمفيااوأحد
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بعنوفجلسثىلىوكذيثالصرشائسعوجياهسفاوكلنالمؤنثةبهبوعفاف

ومؤنثالمذكرأواحدكلنمافيهوشتوىخرجعحروقزلةفهوجمعاقجمع

ابكلصرمثلكجعفهىنمئوةجمحءنساالنهلصرفتءبنسارجالووحميت
11سكلىرخمؤثواحداسمطاعوتالنينصرفئمبطاغوتسمعتهفالىكلبتح
جعاكانواذاكاقفصارجمنزلةيكسرعيهفدغظهمنوأحدلهوديسحدوالالجع

لفظهمنلهالواحدفشمإبلجمزلةفهو

المؤثميةتهداباب

فانالينصرفبالمحركحرفانهنهامتوالأحرفثألثةكليتمؤثأنصاعم

الغالهاحماأومؤنثاشئانتوساكامفااالوسطنف31فيدثالنةصهصت

الصرفوقىكتصرفهلمشئتوانصرفتهاانبالحيارفانتكسعادالمؤفعلمي

علىلصاباباوهذوهندؤغوخلنحوقئروعرودغدءاالحماوطاأجود

وليسصصرذوأوسطهاأحرفثالنةعلىباسمالمؤنثمتأنمنهاءأشعاثالثة
المعرفةالينثحرفأفانحويينابيهاالخالفوذلىتانيمثعممنهااثاكاالحرف

أوسطهمماذلذأشبهوماأوعجاأوتجربقديمعيهاأةصالناكرةفىوينصرف
أنعليهالغالبأوإنهحيةاقبلمؤنثاطنباسمالمؤتنىأنخافىواحمرك

واالسموعنزقثراصيةاقبلالمؤنثفاالصمساكنوأوسطهالمؤنثتبر

فهذهوعندلودغدعةافبليعرفلموانالمؤنثبهشبأنعليهالبالغ

عندقلصىوالالصرفومنعالصرفوزفيهاأخهاالمتقدمننبينالخألفةءاالسما

ليسهـكةاطؤلقصانوالتعريفساالتأنيفيهااتجعقداللهالصرفصنعسيبويه

قلةفىلفهايةنهالخقداالسموواالنصرفهمنصرفهداعطراطختميخممما
ضطمقلفيخجاجالزوكلنينالثقلأحدخفتهافقاومثممتسواطسروفاط

برىوشىيهالصرففىذيهامجوزفأنهعلىأجعواكدويعولمياالصرفلزوالمج

التثبتجةالضرفادعوأثمواضادوهالصوفمنعحفىنوافصدأخوذفىكهأن
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علىأبوقالالضئرنجعانجعالنغينعلتاتجلغأوجبهحاليغيرالسكونالن

الكوفضينمنهثنهىمنبينخالفاأعلمولضىمنماقالهعندىألقولي

فيهوالساةانعربممملىئذلذلثمهرةاالعندىذلذعلىأجمعواصمانالجصري

لؤحفىاجاكهمونلثالثغتيقأحداطفىوفابقلىقطوأأرابناهمدىهـعاذكرت

كلذحيثكنالحروفلنفصانمعرفثينألمجحينكألوانانمصرأخهاولوط

ئهـكهواطوفرهـبئفصانسنوغانعلهفالصرفممممهنهاالجروفعصان

علىمذكرباسمالمؤنثئهىتأنعليعهالباباشيهالذكزالمماوالثالثالمؤنث

الفارسىقالأوبهرأوعروبزيدصيتأةنحواميساكنوأوسطهاأحرفاثالثة

لميلاظعروويؤسوأباحقأبقولقفمضىهنهذافىاختلفد

أشدالمؤثالنسيمويهقالودكدهئدمنملأورأؤهالينصرفأنهوشبويه

المذكويةلأمأنكابالمؤثالمؤثضأنعندواالصسلالمؤنثمألعمة

خألفاكلنلماالمؤثالمذكرالىتفلجعلكلنشيبويهءأبوسعيدقالبالمذكر

صرفمقصرفبهاالنياظعةايةيعادلثقالوالمعتادهـبالكلدممنالموضوعا

بئمحمدالعباسأبويذهبواليهأوليذلذصرفعريرىجمنىعيعوكلنهنذا

يصيرمؤنثاأنأحوالهفأنقلالمؤنثبهلمثينااذاواشساههزيداالنالمبرديزيد

كلنالنقلالمنأكثرهأللهببالايالصلقىخفعفاكؤلةبالتأنيثفيثفل
فاعلىالمؤنثئ

المذكوءالمونثكاصامقحدهبالمجماجاحمعدوألعنذاهـ

حدهعنوالهعهـ

يثقلاباباهذاأناعمالمذكرتطيرذلذالمؤنثوهذاوكوورفرولئكحفعمقىف
ماكلنلبافيهااالصلوهوأولهالأضربأربعةمحلىصذلثياعبفعالمنعاكلقمحاال

امعأىأزفيناحواخذزهأكأخذالرذلجاماالميكقواهوقعواقعافعالش

قال
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اشاعواقال

رباعهالدالموتترىأالتاجماإبننمنعها
سةمحومنهأيصاوقال

كهاأؤراىاالموتفئىأالفىاكهاإبلمنثراكها
أيضاروبةوقال

نظارأذكبهانطارص

الشاعووقالفيأىدبابللصئئعويقالاقىلأىفزالويقال

أاالنابارداتخالوأيىائدىوالئيساحةفيابنءتعا
جرواايوفال

طخوكمسالقملوخرداتءطمسرةلئئأبالثلىءنعا

عفاجانسكونعلىيئنىأنححهوكلنعنهمعدولوهوافعلذاخجهدئواط

اعركلملوحزكقبلهالنيوااللفالسكونعلىالمبنىاالحرهـفااطساكناناضهفى

ذاهبإناألقولداخرهيهسرالخاطبةفىالمؤثالنبهيؤنثالكمصرمماالن

سيبويهيقلواللهأمةوهنىتقومينأنتقولىفىءبالياهويؤقاغةوأنت

الىهيدتالنهرةاكممناتجاعهماماوجبهعلىالساكنمناحكسرالانه

فشهقبلهاااللفالنالثاكاإلساكننفالوجةألفاكلنافااالوذالساكنأن
ائحاهـفىقالهذاأحلمنماقبلهعلىالباالساكنامحمالأفلأيضاو

وااللفءاأطتحةةقبلهالالدءالرابفغإئحارأقملىياورخمناهرجلاسمناذا

وأالعينبغغيافتىعمققولهمعلىوحملألضاافعادتؤكوهىساكنةبينهما

عمقفىافيلهقيلهوفررديقوللىفهـمقاثلقالفانالمدكهالساكناصادبافلء

منلقعبينهمالفبفعفقعمقكتوبقولوفضردورديقولمنقولمن

النفتاحإلماففخيازثذفائطثىفوئهمذالثعلىيدلذومماينالعنخةأجل
اعرأداوقولالساكنالبءاللتفاالقافحركواغاءاطالا

أبوانيفدمةلمولدوذىكلألثلهوليسلمهؤدجمئت
أوغرمثأفىالمؤنخاوعهفمنماممنافىإاوالوحهءاااالنفتاالدالا ححا



لسلىااباعازمبنللهاكبدأبوصاقاظهبمأنلصواجعلرالحأاالعيبئ46ألجعدعفققتوهواقوفلت1
صووسابهالجعلال

ءالئنعاوأوالفاسقهالخبيثةتريدواغاويافساقحاوياياخباثقوللثفالمناثمنآلهصمارواهو

ياجعارالضبعويقالوياخبثوياكغيافسغأمعدوالنادشهاذاالمذكرومنلتارنجهئالطبرى
أضرقالكبيرلا

أيمعاقئاملهاويقالللضبعءالندأوغيرءالنداكتفلديقالماعرة3اهوواكارءضعازمابن
اعرالقالوتجرفهلألصتخرهشىاتقثئمخلىعناهوعبالىهصعب

واقعثامأضدءالصغؤااؤاشكيفآثمءفلكرا4أمفقالثالم
4بنيداللهعببنعر

1عدىاوهوالشاعوقال4استهالحمرقيل
نامواليومثحهدلماضمحطلخمءجعأروجمررممطضيثىلهماسفقلت4أفقالفاركطخلى

قالبهوتذهبشئاقكلالنهالحاقاطعنولةهـمهـوهىحألقامتئةلويقالصفرةأببنالمهلب
ءااللىءلهاستيالقيل

هـأةاللموسلا

ئماوالجمهابالرقضربممهأكساخهثمعاالجهثمقحلحضةنايصبنيء
اخروقالواحدهأكمئىخيرالماءواألكسالىاشلفالفيل

لالقلهنىافيةشصقدأرالفمتعدنداكاشأأرشماوأناالبصزفقال
صشصضراسان

المثالهذاصشاعلىمعرفةسمعدرهؤثمنالمصادرمعدوالكلمنماحالثاحواارىنحززينى اد

الذبيافىمىلكةوأبثمرى

فجارفتواخابزةناخطتينالئننااإئااغئاصملىء
اعرالوقالكأأناددألعنرمضحاامالتالةوامرتة
صاصحيها

أعاضاوقابألمعاقالثنخئييسإرلعفناحتئاكثىفقالوةالشقوا3
31الجعدىؤماللشرةاعنمعدولةفهىكوذكرتررىاب
وجدأشصذااباا

خدوبالصعيدوراديلواظربةالمحلقلبنمنوذصتبنلعوفانبيت
سيبويهفسرهوقدهـفةمؤنثمصدركأوهوصالاطموضعفبدادملرابنةع

هىواكانركرةبذالالنبددعنجمعدولةللستبدادأنغرتغدوبذفامعناهفقالاربابتيمخى
منطافصهجوبه

ؤالالمؤنثاتالمعرفةدرالمصالألفاطمنذلدأوخيمافبادةأوالبدةعقمعدولةلجبهوجممىاازرار
وتقديهرهاكفافودعنىاكأرووالنىالتممعناهالمساستقولإكربواءيهسيبواعذىلقيطاهبأن

ومشابةمألمحغقالوأتراهمأالخعلنصرذالطنوانفةائاورالمماشةالاالربابوتيمالرباب ءوهمابيضين

وليالتحالفمنتبتنىحميمصوعدأوذكوالهالعبدينرأىأالهن



اركلكزكمبدصعهبنىبنهكاظفز56ارفماالذلأشفالاماالربئتلعةللهبلىوافالالحا
لحارشنااروا

ضالدقاتلظللمبهةوالدثلمألوالبةويدطالملغظهالمقواحالهاليسجغوهنوايال
جعفوفوصدواعيوقاذالعث

أبرحرميىحافتاالقابلودحالثفرماذكرثطوالادوالنفولىجادلهاج
بدآرمفهزمدةواالجثدةكلهـهظاهذاعنكدلالذىالفظاأنغروخداخواليداكاا

وأسحوهمستساوا
أبوهـأكمالعمبماالسنهتدانطسارعقولفسيبوصلوقدالمعرفةالمؤنثمنهذاثحرىأوماجرىا
اقعقاكمعبداأنجاصفةتكونأنعشدىواالشعهبعدهنالخوذلذاعوجرىامادرالمعدولةامنا

عنهوفرزالرةابن
حوفقالأخؤلضطشتوئفالأنهذلذعلىالدلعلظلبة

الخرعبنطيةابننجارواخنهافيةمفت4
جهجوهببيتنىالتالير

قوإءوهمورقالاصدركلثهصفةوجعلهمافيلمأوامعبررجلتقولصفهوبؤبرهتقيضنجعلها
ابنعلىهألضرتوهماوالحسنة4القيالخضألتقولالضاحزداوحملتالبرهالحضلةملت

يةمعبدملصأ50
رضهـوايعاصمعدوالعنءوأماماجاسشسناجيالكلنكاهاعرفعوفةبزةوجلصفتان
بصفادفقولهاالربعةبناتمنحده

اياهرإاهباقئقارالضريملهفالث
عمعدردالنالغيراظثادسيبويهوبعدمق

4زلحاعااللمجاكلرالالثالمعروفاختلط
وسمعلمهللهأصلى3ص3

ههـوجمغانبللشوهىقرقارجمنزلهعرعارهىوكذلدابأقرقريالرعدلهقالتبنلدفاكابىيد

الجربهقعأيضالعبةوهااخرجواأىخراجالئالثةمنونظيرهاعرغرتمنواكائعبة
أفواجهبعضبينواكاعدلالفعلمناالربعةبناتوليممىهذافىيهسيعوغلطالمبرلىوقال

عزةاللهعلىمثعقوقالاالصواتمقذأفأوغاقىاقيقالاصوتيةحوكرعارفئقار
األوللعيطبيتفهلقالالنهالثالفىوتعاكااعدلاالناالربعةذواتعدلميقعأنالمجوز

أنروىوافظةلم3ءد

نثدتسوظاربتهاالضكقولذفصلمثلفعلاعلينافامقواحدمنصكلناذافاعك
ؤلبمعدىأبووقالذلذأشبهوماوقتفتضبىشاالفعلكولدتاكعيرفيهويقحوشانمته

هالفطبفلىتبمنىطكرأأنذلذكلوالدايلالتوكيدبهاالمرئرادفعالبالثحاالزإصصق
ماجمهنتاخهاعرمالكوركفيلهمثئمنهءهلبهى

بدنهىجمالكثتوحرى

ئليلىياويآلكنو9العاليهقفدخلكلههـلماللصلىفأخبرالنىالمعنىهذاعثرسابعمحنصص
بهتهاعدعوثلطفكنبهآجممؤلمكيهمعدهذاكاقبلاهذقبلوالشكئءلكقعد



ءكا6

ؤاكهاإبلمقكراكهاوصرلهحذارخاأزمامنحذار

قولهمشلالماعنيدبنبنعدوحيافعلاهذاالىالحاجةسدةءندوذلى

قولأنعدىوإالقوىذلذلعرومثأباعناالصمىعنالماشعنوح

كاصافىااالؤلالئحايفكررواحكؤااذاالصوتبةحأقوفلىعأسببويه
المكررالصوتمنالفعليضرفونوتدخوببوححاءوحااقخقظقا

مئرفواقارفاداوقارعارعارالصوتاالصلواغاوقوقرثعرعرثفيقيلون

الثافىاالولالفظالفعشعارظقرقارقالظافتلاوزنالىغئروتهالغعل

يصبعانلعبةوعرعاروقارقاررعاريهحوعرعرالعلىفرقرعلىعولأنهعلنا

ةالنابقال

ممعرعاراوليدهئميزعو

أيضافولهومعنى

باالجمرالمعروفواختلط

وبئاواطراإليبلغهكلنوكاويعوفهـالمطيئلغهكلنكانيمخقابأعالمطرلدبز

تميمبنىفانأةاصيالثألثةايجوءمنئئبحممتاذاالرابعوايجهءإياهئلوغ

بانواخغسيبويهعندالقياسوهوالينصرفاسمثحرىوئخريهوتنصبهفىفعه
عدلناةاذاوالنصرفهامعرفةالكنانجعلهاامرأةبانزذووحميناذافئسعنىنئال

العباسبىأرتهوودافعلهوالذىالفعلناأضآخسافهـىاسمونزالعنها

االوليمخراهثذصبرونازاأهلالنالجازأهلقوذاضاساؤفالالمرد

ذامرتوهيحذامورأيتحذامهذهحذاممثهااامرأةفىويقولونافمالكممرون

أنردص11وذكركذامرثوهسحذامورأيثذامدولونيكيموبحو

بهحينافاذاخلهوافئذالنبازذالةخيةمنءالبنماأقوىبزالتالتمع

صالعنفشغيرهمناوصلافأنقطعأالالتغضرفلزمهبالهمحننقلخاهوقد

أناهميةاتاعنسوجهالمالمحاخيرهالمجهاسكلينافاذااسغهىلوفعالالفعل

اأجريةاالحمعننخرجهلمظااسخاثطالقاالنافاالطعنضلمباثطالقسثينالو
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علىوفيأنهيهسيبوعدفيهةالجازفالعأهللغةالكسرفىفامااالؤللغظهعلعه

عليهحملءاثشياهذهاتجعاظاوالتانيثوالتعوجماءوالبنادللدوؤاكقىال

فقالاساوجعلهاأخبرعهاحينالمجوىهذازهيرنزالأجرىوفد

الثئهروبخقىاللكليتإذأسامةمنصغ2وفيت
متفقونفعهيمغنىالجازوأهلفانءآخؤرأماكلنوأماممهسلبويهقال

الفدئالغةهىوالجازيةيرىاتغعواالجازأهللغةفيهتهيمويختاربنو

حضاروسفاروتبعواههقولهمئلغتهمقىكواكيمبنىأناعلمأبوسعيدقالء

تقلتءالراضووأذااالمالةيختارونكمبنىأنوذلدءالراالجازبسببأهللغة

حرفءاالالنءالراغيرخفتهاقمندركاالمالةمخغهوأذاكسروهااالمالةعلبهم

كمسرمناالمالةأقوىءالراركمسرفحخهاكمزدانامحررةفيهاوالكسرةعرر

اختاروافلؤلذالحروفمنيخرهامنعمنأشذاالمالةنعءالراصارضمعيرها

ابخازالهمزوأهلقتحضحمهملمنوبنوكيميرىوافقوهمالجازأهلموافقة

محوزأقوقديهسيبوقاليرىمىالهمزةتخفيففىفوافقوهمبخففون

االعثمىقالءالرااخرهكلنماوينبيرفع

وبازجفرةفهلكتوباردفرعلىمي5
دةالغصموأؤلفوعةميوالغوا

والنهازااليلبأوئىءوعاداازمازؤاالم

موهواوحضارءوهواعهماسدارءاالواخزءبافماسدبويهقال

كبةامممماوهذهالماعةاسختلذكلنوالعثحعرىوئهمؤنثاناولكنكوكب

فانصذكروالماغءمااسخكلنوانسفافأنسيبويهأرادأبوسعيدقال

الفمهمكلروهوكثقالنبنىماحةفيقولونمياهالبعضتؤثالعوسقد

كوكأاااسغفذكرفوالكوكبايمكوكبنوادوحضارعهاولاسحمفار

مبنىاذكنوالزفرةاشغوىافقااالكوأكبعضقدأنثثالعربالتضدبرالنفى

سفاروحضارأالأرادفاعارئةقولهوأمامعدوالمؤذامعرفةيكونأناالبهذا



هاانلمحهنا11

وقولهلهكلدكسلبو

وصكألشراغونلد

لهأسعلىجرى

قالاقالأطابقا

يرلدأنأبوسعبد
منمرفطءيهفلذ

تبهاغ

186

كب11فىوقعغلطجماوثةإقثيلأنواثحنهلثالتأنلثفىوالحتعرىكاوئةمؤفثان

قدوالعردثسفارماالتوهوأشعةهوكلخةوأطاطمتفقهغالنمنتوان
الفرزدقوهوالناعرقالحماعةالمورودءأالتقول

يزالمعورااشيزىتمأدبهاعذمايقاهـماقىدخما

يقلواترالدعيثبفهلهمؤثسةاهامجحرىومانزالىأنعلىيهسيبووأستدل

لمؤتثلحااسثاافاكفاذلىأسبهوماوتجذاميهممرقطامتيبالموكلنئحى
التجاعالعدلكبلتنصرفتكنلموأكاينلعوصاذمةقاطمةعنمعدولةأخها

ماالينصرفمزلهعنطتثغالبالعدلازثادثكدلعثظافيهاوالتعريفلتأنيث

المانعةالعللالنسدبفسفوليوهذافعنبتءابنااإالالصرفمغبعديئلم

ةعدرينصرماماالإلبزادثللأوعلتانجمونأنفيهايستوىالصرتا

يزنالنصرفهلباحمروصينارجالالناءابناالهجبوالللصرفمنععلىثخري

ثقالزدناهكناقدوانأيضاالنصرفهلىفيأةاميبهووحميناوالععريفالغعل

اعيلباسأةاهيلوصيناوكذددوالتانيثوالتعرجماأدفعلهـزنفيهواتجع

يفوالتعرالتأنايهااتجمعوقدالصرفمغعلىيدهاألفىلأويععوب

ماكلنفعالمنابابامحهذاماذكزالجمعأنواعمسيبويهقالوالمجمه

نلذالمذكروكلجمرابدالملمذكراساسنهشئناذاثوغيرنءلملرامنه

ءأبوسعيدقالمذكرخنمعدوالىالءالناذاالبعشاقمىاذاجمنزلته

أوشيئمارجالجهايهناانوأنامؤثهذكزالالنياالربغةاوجؤقىفعالأنيدبو

رهوبعناقاىسوتجلجمنؤلةوكلناالعرالثودخلهمنصوثيرغنمذكرا

علىشئءولوحايهشبولظفيهاوالتعسرالتأنيثالجتاعالينصرف

فيهاقياسفامؤنثأممدكرأممعدولغيرأمعدؤلأأصلهماىوالتدفعالي

والفسالبافهاباثلمعدولغيرمصروفاباباهذامناالكرالنزخهتصأن

نيهفليسرجالبهفاذايمصتمدكرالنهمنصحرفكلهفدلى1وائرباحالصع

الئحعلذلذآلوجالمعدولمنالكلدموهوأكروحدهاقعريفاالانعللمق
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سيبوسعيدألالعوبمكلمندليسلةماقاملالمعدوالذكمنشيها

أوفعلفعلأفعلمنئالثيامغئهماكلنفكاهاقياعمطرداالهيفىقعالأنيرى

وفيعارقرقارهوإلعربمنحمعااالجاوذذاأليخاالضاسيجوزوففط

نحوميهمحمعفاالمطردغيرابضاعنلهوألمصادرفيفاتامامىكلنوما

بخوصوإلخباثياقساقءكقولدداالفىالصغالثهنىطودووةسلرولجارحالق
مضوفصاعدصاأحرفيتالنةأصلهكلنجماءصداوالهالثالثىمناالهيفيهمايطرد

اللطردمماغةاأهلهماحوأذكرالعالثىمنممطرداإالهيالععلالمحوين

وقاخكويتهوقالالزمةأىلزاميهونسئةسببئهأبوعبيدفال
دوأناالدازهوالتكوننتوحعثأالجاعزشعلىالدارهوهى

وقاعفأكويهلهدتضهسوهنجضماذامندثوكنت

يتهحهذهوغيرمخرىمخرىالمزلفعنالمبعىطمارمنعلههاثصئثوح

وأنندنرئخرىمثيئوجفهاغاءوفدأسا
عقيلوابنالسوقفىهانئيالىقاتطوىالموتماالترينكئتوان

ارقتيلمنواخرجهوىخوئفعفرالقذبطلالى

وأنشدءالبالريعنىاكفالاعاالءبالحمرتزلثأعنوص

الصديبرأرفىاشالتظآلموتظائاتباغثافكلنتتلث

االههامايقو1االكميتقولو6لشدهثمسالهملموقال
السانافىصلرهإلهماملىالهمام

مندالغيرهموأنعئمدطرأصهاذاهـممهغئزئحرىاجورأسهجالفالنكهوظل
طرأالناص5و

اغالهمامجميماخؤكاعلىركبوأوقد
4صالىمضافامعربارأسهاجفالنركصمحمهانمابيدأبرفدبقدعالقال

فىمحدثءابنااإلنأصلهلىزذالمبنىأضعفواذاأصفقدالنه5عابعد

شههبزوالاالالمبنياثالتضافهـفاطالتضافجثفنالحروفستبهالمئنئ
فبظنسئفئلفبلبطلعاتثحمانهمامخلغانحصارواوزنوفالءاالحرص

حيدىوأمافهمائخلفاننحتلفينسلعينخلىشهئلنهمنهماأواحدجمكلاناسا



7

وأنشدالمطردالعشفقعخهموحيدىعليهمائسأىفيماحوفيحياد

قياحفيحىبالصشىاوة

نةالتجداعاالهيغيرومنامنعيعنىاصئدأىحدادينالعصطحبوفال

اطوسءشرإكذلذمعروفجبلاسموخايالجداغلهاالوالشديده
آالطعامنبقىهليقالأنهدريدابنحكلالرباسومنؤنثالحىءاأمئ

ثمئىيبتىلمأىوكاححمايمفيقال

فىليههىالالبتةاكوذافيرفماينباب

التأنيثحرفخرها

ماكانننافهومصروفماالتأنيثحرففيهىليأحرفسهشالثةسىمذكوص

قيكونزيادأؤلهأويهونالفعلمنعقامفعلاالمؤنعاأأوعربياأغميا

أوففيبفديمحمعتهونلدكرجلكفربكونأويوأضغونصغويضعكمجد
انصرفواكافلدأشبهوماأوخانأوثذمىبخأوحميتهمؤنثاتوفقأوأدلت

ثالنةعلىكلنماأنوذداثالمذكرأشبهقدالنهاصفعالنالثةبالمؤثها

االسممحنلموانالتأنيثءهاألحقناالفبلعغرناهاذاالمؤفثمنأحرف

قدثجقلنارجالبهنحمياواذاوقدئهةوفدموأذئنةنوأوغيثنهءكقولناكبنها

عفوفةهافيسهأنتغديراالسحمكلنالثالئةالهاغمالكاشألوأذثنوكيى

ديراتافىالتىءالهاوأزيلتحرأصارمذاالصمالنءااانردبهحمينافافا

بالتصغركلياانمالهفيلوأذئةءغعئشارجالءأسثطفىوجدناقدقائللفان

أناككرىأالءالهازدخولصغوالمصموأئققبووحمعاءالهادخولبعد

أحرفالنةعلىاعمىامنكلنماوأماكثيرلملنعاصغرناهاثمجمروالمرأةحمينا
نلذئدخلواكاركأوأوسطهصمكنءالمدكرسوالهحمىاذامصروتلهم

أوسطهماسنبيفعهلفرقالذىالمؤثجمترلةيهنولمأوسالهماتحزك

النصرفهزمأةامي13وخلدمولينهصوماصغولكدكهند

المؤنث



ال

االسمئفزئوضهابعالمةيكونقدالتأنيثأنوذلثتجهىامنأثقلالمؤث

لرالمذالختألفيفمابالغصسلعلىحرعطالخلقةئوالمؤنثالمذكربينلضرق

سؤتمئوبهورامةاشللمجابالمجمةاليعتدونوالضهملمعةافأصلفيوالمؤنث

وظهروانصرفالعربمزلةمرنتهكلذذللثمنبثمىماذايموأيمئوافي
رجالحميتوانسببويهقالءالتأنيثآنسرمنعندهمجممهاأنبذلذ

كاالثالئةببناتوألحقتهاءالتاهذهعلى3االبنيعتألنكضرفتهأوأخثببنت

فاغاقلهاىالنالحرفكنوأأسملماكللهاءطولواالربعةببناتسنبعةقوأأط

وليستالنكرةفىتنمرفلمالتأنيثكللىنئاووصرينيهءفبهاكءالتاهذه
المعرفةانصرفتءالناكهذهالحةئألنىءالهاووأنلذذكرثلماءلها

4فىشالىمترلةعندسيبويهمترلحهاوأختبنتئءالتا5أبوسعيدقالى

نبتةوالذالثأشبهوهاوحقلحفةبسفبةاللحاقهازاثدةسئبيةطءالتاالنوعفريت
عغريعتفىوالعاءسبثلقولونأنيءالتازيادةعلىوالداجلهراامنةاذ

فددأشبهوماوحثيتبقنديلئققفريفكفريهيرجمفريعهلونالخهمزائده
فاذايمهينالولحاقزاثدةفجهماءاوألوفغلىمجئحعقتانوأختبثثكذ

عالمةفيهالييمىأحرفثألنهعلىمؤنثجمرلةثنهصرفناههمارجالمأحدة

مافلهايعلزمالنيهىاتأنيثالنيالزائدةلحءواكوعنمهوثيناهجلكرانتأنبث

4رسيبوقالءذأشبهومالعاجةكقولناءبالهاعليهاولوقفةا

ترلماللكءالهاوصبتالنودتحزكيافتىهنةفلجمهنترجالمثيتوان

العطتكونأنقبلوهىهئثعليهاتكونالنيالحالهذهعككنامختصا

قالىاقحاطىالزمهاالكلحمالىحؤلتهفاذألقوذأايملفىمخهاالنون السكى
والالماأللففعمااأفىورطاعهاساليذكرعقجهمايمنىوهنةهثاأنواعما

قفادعاهناقالأنحغهوكلنهنؤهنيوأمسلالناسوأكزمائئتل
وأنشدوع

يهائتإخهنوالتعلىءجغانحوينىنزارفدافئأزى



ل

بهفاكىرأنظداتافاوأخآئهفاوهةهنأضاخيحذفوا

اوقفئتقوليويلغودثالكنايةمعماوفيهماأعرفلذلثظاهرينمينأثعئ

فغالوجتأختئاءكللتوصنتاذافيهاإلتقنئصيرهتعثالوصسلوقههنة

لجفنىقدوهنةهتةهذاوايضلايتغولأنوجبجهئتصيتافاسيبويه

ليسلسكنهاالنيةاقبلكمنهئعئمحتكاأايعلتسكنهئائولالنولنفخركا
الدلحاتءانتاولكونوأختبلعهجمنزلةفيكوناإلسكنيكموهاهملمولضاص

ئصرفهافالالقياصقالىرددظطاجمهاينافأذااممنايةيريدونوهماكنويسواكا

يهسيبوقاللواوصاكتفثأوعنعةبممنةناهسيوجلمنزبةهنزبتهانوتك

صاراجماقدالنهالمحفئضعربةهنافلتخيرفيهاوالبضربثصارجالواى

عرهمجرىنجرى

ومحايلتكافقطمنهومايؤنتفقطالمجعباسمايلتكرمن
اويؤنمعا

أنهفئحتفغدوسعيرمعيؤرولوغالمذكركرةاياحدلفظعلىالنيالجوغأها

االمذكرامااليكونويؤنثعايذكراالجناسءاامنههناوأذكرويؤنثيذكر

كذالمأنيثمنهادمىفىيعوالمزلموالععبازفان5االمؤنثاومااليمون
الشاعرقالنسىاسصانأذاهذادرال

بدائفةنثأممدربعدىكيفاأوىولثتنىذزأفالالهذاتبدل

لترفينطانترةوكذلىفيهالقيسذكرقلهتفغدسدرةجعجعلهمنفاما

لفظيطمنلهاالواحدجاعةهؤنعةوالخملبالجنسبمفجهماذهب

ويذكوالطيزئؤنثيهمفىالختيالهوذالخانلمهاواحأبوعبيدوقال

التزيلوالفصلهذاشرصتوقدطافىةواالنثىطافىوألوأحدأكروالعأنيث

إلتذكيرالشاعرفىوقالطلرعافاتروالط
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طرأرئاواللدكرهاكأقىنأثائمزئلثفلو

الشاعرقعلوأنثدوحيىلقوالجغمؤنثهتجاعةوايضق

أطهراكلنوقدخزمنسواقطاظالدئالمحشفئمالحخهـئاذا

تصريفهيغةمحقذللفبينوقدءإلهامنبدالوالهمزاالكرعندماثالوكذلذ

بالاالحوالفظههناحدلهالمؤنثغاإليلءالغنممعنىفعلىأنثهومن
منالثالثونرهـواالزوالمعؤىوهىمؤنثاقوالمعروالغغةأبئلصغإممرواك

ؤنثسئزاجمهمؤنثفلثىءلظباطالغتممنوالمعؤتكونمازادتالىءالطبا

أغنزوعنازظبااامنالعئزوجمعأيضاءاظباواالغثممنوهويهونأعتروالجعغ

فىطردأنهءالفرأوزعموالضألنالفعأنذلدءعنازعلىالغنمعئتروالمجمع

ضعؤيقوالمعزالضأنتصغيرفىويقالالحاقحروفمنحرفاثانيهماكنى

ءالهاوبعيرءبالهانصغيرالغنماكساكاوقاللغظهاهنلهاالواحدوالغوفعئر

أدتالىبعفهموذهبمؤنمعاسمواحدالهئحعللمنلالكذالث

أوعروقالقالمؤنثهالثثلالفاركأوصائضكطامشائلواحدها
حداأفردوافاذالدماعةتبليقالانمادلمنثيقالواللهالحمعةاحدوالنبل

شاةأقاأفىدوافاذاوغعمأوجلناقةقاأفردوافاذاأبلقاسئهئمقاوا

يذكروالمامواواخمائممالنوالمذكرلهالواحدجمعوكذلذ
ثمواضعهعنكلمالفونقيدالتزيلوفىيمماوهىالمهوتقولويؤث

لرحزكغافىمذكراسمعتهقدوقمالصاتمأهحلمخااطوكذلدمؤنثوالمعد

هوساافعا4ممايهسرعليهليسقعالالنحئقةجمعأنهعلىالحلقاليؤنثعلىأبو

يافىاأنوذلذوتأنيثهلمقاطمجرزتذكيروحدفلكةكظذىلناعلجاسم

صرحوقدالحياىنقلمائخمهقليالوكلنالعبنىقالثمحلىوجمعحلقةح

وقعلةصالقكقاتلجمئعاألارمابشريدثةحدضالكدمفىديسباشهالساكيتابن

الراحزقالمذكرعرالالحلقمنءجاومارةوفاحيرو
ءىأيئماالحلىتختغشونء

ثرعلمسامخصص
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أيضاكيرهوقالط

بالمفتوصفوالحقئتثففنء
كيئشاامارسىاوأنمثد

الملمثلمىالحلىخلخهتلىتبرعىألسلقفص

قالفرزاليوتسبهانبغداديينبعضدهأنثمافاماقال

4سرفىأمزتأزئأفىالحلقهوشطقاالجايألجها

وهومذكرواحداالكغءءصالقهناجعالحلقهانلملنماووصحمصنوعنهاما

حقيغتهعلىووقفتكهذاشرحأئتوقدجمعاسموهوكأةيوالجع

ظاهرخهفتأنهالجئأةفاماالفربهذاأولفيهاالخمالفوخهوأريختلت

علىأقالتذكيرفيهاالعربعنئؤشلممؤنةإهامواءمذكروالققع

ىواوممظؤوالحريرأوجنساوالفلىكللحلىخعاسغماكناالمؤثكلهالجمع

وصوفةيروقطتةقطفواحدثهالنويؤشطفيؤكروالصوقطاقطواالفؤقفاما

والرأىراحةجعوالراحساعجعاحوالةشامجغامأاكذلمثال

سيبويهوأنندقالرايةجغ
عمدرالطعقأؤرتةاذاراىوخطرةفياأيذىرثوخط

والتينوالطينوذوالدوسوالباالكذلذافئةىوالبخعالفدبوكذالث

حثناهذاوقالوونثيذكرفهوءبالياكلهذلىواحدالنفوا

فكلهوأخوافوالكثيغوالعريدثأحدماجمهاوأماناضتوتازءمذكراناؤةرهمطأث

دالجأبوابفىالضربهالجيعبنت3وقعدواصدبلفظوللؤنثوالجيعلواحد

منكأفضلكقولدتخغمنكوأفعلوغيركوأخواخهاطدوآمابالهذامن

لجميعفكلهواخواخهائلثحوبالثوشرمنكنلطخئركقهلدرروفأوذاتصى

الغظعالمرةتخملوأفعلاواخوأمثلذوبابواحدبلغنطوالمؤنثاحدي

غيركانالثالمعنىلحاةوه
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أوجمفهافاهمفرداالمعنىمحلىةوصيفظاالةعلصمجهلياسما

بسجذلكالتأكيروالتأنيففيهفيرى

ذااثشرحاخذئوأالوجمصلوغيروبغمىطتاوكلقواىمامنالمفردكن
فااللفاظومعنىلفألهماومامناناصصمبالمضافتبعهوبالمضروبادئكل

هحاكلنلعلىجرتفاذاعخاهماولفظهماعلىمحولةتاكونعليهمااريها

مذكرمن4ءأوجانأواثفداىواأردتءسوأقاممناكقولذذموخىدكرا

ومجوزأنومؤنثمذكومنينأوشيشيئابهأردتءسواأصابلثماوكذلدومؤنث

يخئتصكاللقمنوفيثممؤنثاأردتانااقامنفتقولمعناهماعلىإركلدمتخصل

كهصالحاوتذورسمولهللهمنكنيفنهثومنالرتعالىأطهةاليختصئونومن

اكوفيايىضفيجازالمعنىعلىأنثهماأوالغظعلىووذكرهماوأنثفذكر

الناغلطوهذامناحمقبقهلهالمعنىتأنبظهوفدالنهافىااوزتذكيرالأنهفيصئهم

يثزئوننومنهمدالمعلىصنجمعقىتعالطاللهوقالمنافظالىنريىاعط

التثغيةفىالفوذرقدالكهإليلثثحعمطومخهمدرافظاوعلىكهالعئال
المعىلحا

بانفياذئبنمثلجمنكأالتخوعاهذتنىفانتعش

عىعلىنجتاوماايغظعلىدؤقلنمننغمماتقولمافىالحكمهذاكذأاث
فيهحاحثفانصاجتكجاحثماالعربقولوأمماالجعمعنىعلىختوماالتثنية

عسىأنكااالذوهومىالموصغاذهـاالصاربمةدزإ4ءجاراليهونصارتجمعنى

ولهفىاالممنجمعنهاالنكون

ءالغوكرأثؤساعسعابه

ألريدالبابقىصجرتحتداخالإحمنوانجاعتشرحكزالذواكاهاكذاثمئفرئ

حأحتدمماحاساضاالمأدوأبوأبوءلىقالالىعلىههنارىكيفا
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كلنبابفىفلثانوخبرأكااسالهاوجعاواصارثئخريأجرؤهذفقد

صاعاسمأضكليراذللثوحعلىاماضثيرجاتفىوجلواأماميتدفجعاواضاخهاو

المعنىبتأنيثحاتانثواآختلثثهندفصارفيلةتءجاخبراجتدجعالىا

وهوحبراممعلىصاروأذخلهابمعنىءصاوحعلصبتلجاعتصاحةأئةقالنهق

صارتجمرىوأخرؤهجاتبتأنيثاالخعولممعلوهوهذااالعروفغبر

أتاهمحينسعبطاليناظوارجقولمنطمةالىهنهمالثئهرتأولانويقال

قالعنهاللهرضىطالبأببنعلىقبلمنقإطالىالرجوحسغيستذ

جمعنىصاضةأنثيعنىالحاحهنتماحيثعلىالتأنيثخاووأدسيبويه

أناالحاجتكءماصامالقااللفظعلىءباووخلصاحأئةمعناهالالنلمحماالتأنيث

شةمنالعربتخوقولاكاواالمثاذمؤنثااالكلثلهتاعلالانعرب

كاناصحمالثكميرذأذلووطيراصنهكلنفىوجمعلواصبتدأةمنجعاواأمد

سكأكانثأةاصأيةقالنهفمنمعنىعلىنثوألواخبرهاأفداوجع

أفكنثمنتغولصاجتثكثيرماجاعهـتالعربمنيقولومنسيبويهقال

خبزمنصحعلماكاخبرهاوصجعلصاعتاسمحاختلثبهعلمنالعربمنىي

حاخعكعضهحاحهأثةقلتنصبكانلثموضعفىوهماأكهاأفلثومجعلكلفت

بالتأنيثاالالمثلهذاجمعلمأنهيعنىحاحتلثءأصايقوولمممسيبويهقالت

مافىءإقاوافالزتجثلليسأملطممنمققولهمالنأملثنمنجمترلةوليس

اذصارثصاجتلثماصاعثقولهمومثلاجمنافىتهااكفىعلىاتفقوالطحاجتصاعت

ىبعوتفتقطهقاؤألناألفتنكهمسئهنلمصثملةالكربعضقرأعةمؤثعلىتقع

وانمالفظتأنكلثةائوأ5أدفليمىةأقوالمكلهـاموصهجمكأنعتىرةيىا

فتنتهميهنلممقالكلنهلةمضطألويل4تأولىاذااماأقمعنىعدتأنلحهحعل

طهوفاالذكلماالبعضإفظالنثالتأفىعنىاقطهتلوثمقالاال

تقولزأنوأنهقىأالسمئاركللعنىافىالسيارةبعصولكنمدكرااللتقاط

علىفعلهطأنفحينصاجحلثلثءماطمئلفهفالبعضعنىشأنتارةالئتفتقطه
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النهانبعضأنماواكاأصابععهبعضذهبثطالكللعضفىأقاورجماطا

لمأملثضثدذهبثقالالنهيؤشهلمصنهيهناوصنههومؤنثالىأفافه

علىالمؤنثالىيضافالنىالمذكرأناعمءلىءأبوقالجزأيعنىمجعئن

والثافىاليهأضفالذىلؤنثابلفظمفاهعنرهبااحماتماأحدضربين

صيبأضعرتفقولدحهبلفظعمافاماالمؤنثبلفظمعناهعنالعبطرةماالتصع

وذلذاالمةأهلواتجعثأصابىضهبثوفيالرياحفئوبذتنىواالسنين

أصابثهبثوذياحالرواذئنىللسنونبأضرثفغلتالمذلوأسقطتأند

معناهعنالحبازةحماالوأصالجازالمعنىفلديدقئوأنتالمجامةواتجعت
قلتفىلمجؤالنلثلمأمدعئدذهبتوقلتأتدعئدذههفقوللثالمؤثبلغظ

اجخعتعنىنكاأمكعذذقولىمعنىعناهايهنأملثذهبت

تأنيثفيهأحزناالذىاالولالبابوهذاامةاأهلاجهعتكعامةا

االختيارفيهبلفظهامعناهعنارةالعبعالذىالمؤفثالىافالمعالمذكرفحل

بعضوذهباالمةأهلانجعفقوددايفظالمذكركلناذتذكيرالفعل

ىلكزالماثتأنيثومثألالجوارعلىوالقأنيثوذهبثاتجعثمنأحؤأصابعه

االعنىوهواعرال

الدممناصدرالقخاةشرقثأنتهقدالذىلبالقؤلئثرق

صدزهاهصعروانالقناةشحزتتقولوزانالنهالقناشزتقالفه

يروفولذللئهصلو

اليتيمأبفعديتاماالكفىةتعرقتناالسنيئصاذا

وهويريدقعرقتناالسمنوناذايقولأنيصغناذلبعضوالفحلتعرقخثافأنم
جريرايضاوتالالسنهـنبعص

الحشغوالجباذشورالمدينةءاضعتخبزالزبثرأفئفا

اأرالمحهائذىشالمغلصالمدلخةلؤاضعتوقالورالنهيلوالضعللؤفأنث
مماعالوهىكاصمورةلورجمعاانيقولائثنىبنخرعبيدةوأبورابذكر
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جمعاكلناذومؤمهالالنصنصتأنجاأنفزعمسرواشورالغرآيةصىوجها
اللهقالوتذكيرهجازتأنيثهثكؤالجعكلنواذءكاااالأحدهوبينيخهىلي

كهتضيدطثغلهاباسقابوالمحليوقالفذكركمثقعرأجمازنخليخهثمهدتعالى
ثمعاعلوءباالبتداالجباليرفعمنالناسفنئيالخئطوالجباقولهوأماهفأ

ذهببتهاصنعترفعهااذاالنهبتواضعثيرفعهاولمخشعوالجباذقمالكلنهخبرا
لملمؤلهافتضاثلةلالجبؤاضعتقالواذاالمتفائلةعالحالنالمدحمعئ

حهمبعنوقالغوالالجباذزاضصعتيغولأنحكفهاغاالمدحطريئذلثهيكن
واغاقبلقعاخنتأخهايرذولملهائثمثعغواطضعثبتوتفعةصالجيال
رؤبةقاللمؤلهالحمئغالجالوأضعتقالفكلتهلموتهغخسمه

االخلقديماالتخريقمال

أيضاآلالرمذووقال

النوأييمالرياحأعاليهاصممتفهثاهزشرماحكمامثتين
إلمجاجوقاللجازالرياخأعالهاممسغهتوقمالالنهإلروالفعلفانث

نفضىفىأترعتاييالىطول

النهمةايىأهلاتجعثبهبوثقممنيقولمنصبالمنممعناوسيبويهالو

عليهمايكونعلىللغظدركفايهامةاالغظوجعلىالمجامةتاحكلألمهيقول
رأاثعلىالمجامةأهلاتجعتقولىفىالتأنيثلفظتركيعنىالكلألمسعةفى

البابهذافىالمؤنثعنوكنثتءالفراوقالقذمنالماايامةاجتهعت

مجبزلمفوبذتئئاالرياحانفلوقلتاليهأضيفالنىالمذكرفخلتأتثصجزلم
الرياحهبوبذتنىاقلتاذاباناواخغللهبوبالفعلحعلتاذاذفااتؤثأن

أنضلحلمفبوبهالنىاقلتواذالغواالفبوبوحطناالرياحاذتتىقلناكاف
عاخدناعاوألغواالهبوبفتجلبحغسهاالتقوئماممنايةالنلغؤاالهبوبمحعل
المؤنثبلغظعنهاحبارةاتجوزالنرناهذعفاعادكزالهاألىخأنيصاأنوفلذحواوة
وانالمذكرذللثعنالمؤنفبلفظامبارهاتجوؤوقدلفهنهالالاليههالمصاف
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أريدوأثاذهبتأعمابىواننىاذالرياحاننقولأالفىىأالكنئالغطهاكلن

والفبودتالبعض

الذىمجمعالباباأه

التأنييثءهاصخوهـا

مالتأنيثءهاآخزمباسىاذاالرجلأنالمحويننبينالنجألفأنهاعم
ربعاثورصالربعةرجلالعرببغولذلذعلىواستدواءبالتاجعتهخقهأردت

الشاعرقالاتاهوبقولهم

اطياتاةعانجدفنوهاأكظمااللهرحم

طفةالرئعونرجالحنسولمحيرةاجعيريدونالفبيزاتأكئرماالعربوتقول

وأحازووالنونباوفللثمنشئجعوالالقبيرينأكثرماكعولمينا

منماللىاكنوالمهووالنونبالجعفاذاأووالنونباذلدجمعوالضرأءالكساف

يذهبكإسانبنآبوالحسننوم11زكونفالطغجعونيقدالخهمطف
علىخالأرضعونكافشواهااالاللونفيقولالالمومجركوأزذركجالى

قولالنهغيرهمافالهقالصوالقولوالتجمنزلةالنهءوالتاافبااللوجعأرمحنات

اووأالتأنيثءهافيهطغوالنالقياسوثنهغيزههممتخعلمافىاالعرب

وممامتضادتاقعالمتانواحداسمفىمجتمعوالكيرالتذماتعمنالنون

بغيراالسحمءوبقاسقوطهاأحلكنلمحاتاطافىمقطتءالتاأنكشمانأبنبهاتجح

عألسةدخواكامضدرةءالخاالناليلزموهذاوالنوقوبالجازجمعهاءاقا

ولثألوضعالجعءتاالنأحدافىاالتىءالنطوسمقطتءالتاالجع

فباالجمعواذاقعروهوالساكنينالتجاحمايسقطنرلةجمفصارانئأتمع

فىفعقوليءإلالتأنيثألفتقلبفانكمقصورةتأنيثألفاخرهفىكلنماءوالئا

تضيلونأنغقائلقالفاجزياتجمزىوفىحبارياتحبارىوخثلياتحثلى

فقدطراتلوجعناهتانيثمنيعلىنبمعلئألوكراتطالتفىالعأقيحذفناانا
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لسياإللفسيعلليسللمالجعفىالنيءالتياعكتححقىاااللفبينجمبم
فابعاالخأنيثءالياوديستياتنقلبواكاثالعأنيعاللفظالتثبتااللفالناتاءا

عالسةاهىالوقلناغرةءلتاليثتفظىبيننجمعلمخثقياتقلنا

اذوالجعوالوأحدوالفعلاالسمببنلفرقاوقفهافمبدلءالهاوانالعأنيث

أشبهوماصالتجحنلدئوصلواقفاالغبرءتاالفعلئالتأنيثمةع

ءبناعالالتأنيثأدفدخالمذكرعءبناعلىالخاررخودهافانوأيضافلثه

معنىلهيهنلمخئلخئلىوقلناأناترىأالمعنىلهيكنلمنهوقىعت

االسمفضىمنصرفجمرلةالتأنيثالمذكؤخارألفكلنلمئثلمخةفىقلناوافا

حذفتوالنووباللقصورجمعتواذابملهماالعلىالداخلةلعالمةإلفصس

صحبالوعلسىموسىفىفقلتالقععلى4امافوبفئتكنالسااحاالفماال
إلقعاسوهوأنحويتاجميععندلرذلدوزغالوخئاؤننوعيسنشهس

المضطضئينورأيتلمؤنواكنالمصطقفقولهموبالصكلدمفاماالعربلمألمىو

الكلمةمنحذفهلنالدساوأحدالثاتجالحرفنفالهاقيلكناوأمالمإقواال

عيسونقلنالوفونورارافمونوئقدركقولناوءساكنينعنداتجاعلضرورةاال

ووجازهذاالجععألمةدخولطقثيامنفيههماااللفنقرحذفلكناوفوشوت
فوجبهذايقولأخدوليسمخراثسكرىوإلتحشحئلىنقوللمزأنب

االلفتسعقطثمفهماواالفاومولمىعيمهىعلىثدخلاغاالجععالمةأن

فااللهذهتحذفاكاقاثلمالفانغتوصاماقبلهاويبقالساكنيئالتجاع

ذكرناولحدخثألثتقولأنلجازوجازذلدلهقيلالتأنيثءهاروفببهات

افافيهواواالهمزةتقلبفانكالممدودوأماالتأنيثءهاحذففىالسبب

اواتوزةءورقاوفىخراواتءجرافىفتقولالتننيةقلبهتأنيثلكالمدةنت

واواالهمزةوقدبتوالنونباواوجمعتهرجلاسمذلدكلنوانخنئراواتقالكا

كلنالمازنىأنوذكروخراوينورقاوبنورأيتوخراؤونورقاوونفقلتأيضا

أعوهاااهـالنسفاوبعدهااياونضامالهمزارناؤرةفىئحز

دووكهؤالكقوللثإلساكنينءأواللتقطولمدعراباوضكلةجمنزلةفهىبعدها

وهؤالء
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مئؤكيىثاؤونجمنزكرإاءفىوتقولالهمزمجورفيهوالالبلدصطفوءهؤال

موقعهئاليهلغكوفهوفوطمؤنجمشنزكالحسونقصرزكرئونوفينكوزقاووق
وفدقذمتهاذكوها

ءأنسااالالرحالجمعاب
صيتممأنكافيهاواالباالعألمءاالسياجمععلىئخلاباباهذاأن13

رجانومةالمسلعلىوالنونباوأوحازجعءهااخرهفيهنولميعقلمذكرا

انوكذللقمعأوالووالونبالممايبهمعذإإثفي3االكللىءسواتاكعيره

منواذاكسرشئوحازتكسيرهةالسالعلىءوالتابااللفجازجعهمؤنئابهحميت

يهنلمواايجىهمنوجهعلىميهااقعلاصاقدكئرفإهرباوكاتذللث

اليعرفكلنوانعنهيعدلوالاوجهذللطيهسرعلىفانهالمطردبالفعاسذلى

منماكلنذكزالجعوقدتطاوهعالحملبهيةاافبلءاالسعافىتكسيره

أوباكرممروأوبريدرجالسيتاذاذلدكقاعلدتهعنأغنىجماءااافئاخؤذيث

وزؤدالعددأأؤياذفلتكثشتوانرونواالزيدونقلتمةانسمحلى

افوروأثنىالكثيروفىاالكرواالئكرالعددأفدفىوعروبهرئوقكاكمير

ظتجمرأوببشرأوبزدسيعهواناكروعشزهأكرثالنةتقولأقاهددا

ئروالكثيرفىقالأنوينينىأجممارؤشعةرأبةوعمئرةأبنأدنألثةددالأدلنى
انريلزيدوهواعرالقالزوجمارةوبة

جابروقشأفبالطفأوقئمقىءبئدمئساالقياسأئلغأال
غيرهأيضعاوقال

مالدثنسغدسثلأويمسغدافمشغوبكيرةشسعوداسوأئت
الفرزدقوقال

أمموواذكرإذاظروكروباذخاتزرارةوشحدلى

غيرأيضاوقال

صاهماالكعافالممئخانمنوكاؤامنالضفحرأبمف

رعسابمخصمى1أ
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متآتقينكللؤاذااواحدكضثفهمئخاأبوهملىفأمعنلهءععيلىأبوقال

تخالفوهىالىكغبتئمسثمنهممفرفةصارعلىبعضابعضهعموعلثتفرفوافاذا

اتجنايبخندبمنهعوإحدض13عرباهنقمفىوقالجاعةكعاثخهمف
صعارءاتاواااللفلدخلتلماالنددعداثقلتمعتبدكدأةاهىحميتواذا

قودهمذددعلىبذللئهتسمطالهاةالناثااحدالئيهقلمأنأتغجمنزلة
ئعلصارجممعءاتاوابااللفكلنلماالجعالنهاارضفىيكنلموانهاتأرض

ظفةجعجمفرلةلالتضألتجألئةتقولأنجازءاتاوابااللفصخالجعتوان

وانالمجوههذهخمعسكالاذارةكجمنزلةوهنداتوهندأتهنداتهندفيوتقول

فىوتفولالقليلالجعفىالوأأهئادهذهقلتأوبثمفئثاكعصرترثك

حريرةالالحذوعأقاهئودكارالكع

والفنوذالدثلىافشئبنىهندبدعلفعلثقؤأخالد

الدالوزتسكينالقدماتقلتءوالتابااللفنجمعثبقسدمامرأةحميتوان

والالكنراقليلافىددئمأتفولأنيهسيبومذهبيوجبهفالذىئرتوانكا

صيتوانركواالفليلفىأفدامعلىيةاقيلقدفاجصفالعربالن

أحامقلتشئتوانالئألصةعلىأخرونفلتشئتفانجعتهبأخرثمرخأل

جرودار4أالنهاشاقبلعرأفىحائزأيكنلمالجعينهذينوكلدالتكسيوعلى

مهوليفعطاخرونظيرهمجمعوانماصفةكلناذاأصاصوالآحوونبمزفيهال
النيالصفةآفيخطأفعلعلىافىاالسمآبهحميتفاذاذلدأشبهوها

وانواالداصمولألراملباطعواالاألرانبمثلأفاعلخعهواالسئمعلأمحلى

العربقالتوقديأحاالتكسيروفىأخرأتةالسالئقلتباخرأةاميحميت

أبيهماعلىأخربمغواحدجعاواخلىخهمأخربلتنىعرواالشطاألحارب

امعتهمخراهماحرىأوءبوزقارجأليتوانارابأرتفىكاقاجمعوهم

وؤقاواقيظاالسحألمةجمعوجعتهاامرأةاحميتالنوونوزقاقتهوالنونوبا

وفىصالءصلفافىقيلوراققلعاوالمرأالرجليهسيرئاحجعتهاوان

ءخبرا
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السالتجعتجمعهماولماويخطلدئممعفيرأةاعيأرجالحميتوانخبارءخبزا
اكيهيروجعواالواخرالغوأدموآخزالرخلفادمفيتقولخوالذفيهماقلت

قالواكافانوغالمقاأالقىاهمغغلوهاالبومايغقلوإلمؤثالمذكرفعهيستوى

خخوالديعوىاووقغبانقضبثأقاحمانوصطصبئأوقابانؤشغراب

فىفهوالصفهفىهذاكلنوافاوفوارضفارسقالصضةفىقاأنهمخالداحمهرحل

مةوطأحرفأربعةاعنهقواعلفاعلقيقالأنوالقياشأخدرءإالحما

وحؤئخخوثلدتقولالنلثاقصغرفههةطمانتظططرقيعلىفعهتنتظمالجع

وتاكسرهاللنةالجحألفتذخلذلذوجمعرمابعدهااللةانتصعيرءيافتثحل

العمثزهالىالثالثةفيايملقلتكمعشتئمةأوأبثمفةرجاليتولوسمابعدها
الثاعرقالإثواقوزويماالكثيررو

بالعاراثنوانبنواذاشاىولداتنىبذعفالءاالماأخا

أواصرجألالثعتاذاأمقىحازوانماذلدكيروزالشفافشفىوتقول

جهايةابلقاسموهىالوجوههذهعلىتجمعهاالعربالنذكرثالتىهاوج

والتقلفيهااالكثةتتعيرلماذقعلهاالعرلث4اسعماالتمروبعدفافيلنابععنهشيأ

المنعفاهغيزفيهاتستثللمالعربالنوالكثيراقيلاالجعقىشفااالفةانقى

ثيهاافبلمهاذجتنبالعربالنأماثوالشفاتفيهايغالوال4الاقبل

روغافصاخفلتوانكععمزلهرأثوقصعاتقلتأوفضعةئمرةرحالحميتوان

كلنوقدالباتونختالعبالثالجعقلقلتبغعلةامراةأورجالحميتوان

صلرثجمهاحميتظامفةنتاالعثألثءونساعثلةامرأةيقالالغسعةقبل

ايعمكراكرالنكرهاسرءرجلجعفيتقوليبهمرزأنوالوجمرأتغرةجمنزلمة

شثتبالخيارانبسمنإكنتأةاعيأووجالحميمهولومحسعرمعوليمىنس
مجمعونوهمذذفبلإياهاجمعهمالتعدوينونقلتشئتوانشواتقلت

سثتوانوئبونثباثلقلثثةيتهولوسمالوجهينهذينعلىميةااقلالمممنة

النوطبالثشياتتجاوزلمأوظبةييحميتهوانئةتمطافىكذاماةاممعثرت
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فلثوالنونباواوبععتفانبافقيعهفانممذاااليةاقبلمعهلمالعرب

النوأماثصاذأثهاثجمعفثمبأتمالمرأةحميتوانأبناقلتكثمرتواننجودت

الئاعرةالايجهينهذينعلىجعهافلىالعرب

محيالوطئرقفننأفاوتحرقئدرنجائبنت

بأبوأشحيتهإمائمتغوليأناقعاسفاكئصرتهوانأئونلقثترجالبهيتو

صتبا3رجتواذاحميأبانالتقليعنىالتجاوزقلذالتثنعةأوأنقلت

وكلنأئميهافلترتوانكثاخونوقلتاوصلأقتحذفلمالسالدهجع

محرةاالفوحذفواينبخعلىاشيةقبلجعوهلرأضهمكئوناتقولأنالقياس

فىوناضقلتئبائيرربووحميتوهنينكنينءالعاوحركواإياهاخالهم

ءآصاقالاأضيقلترتكئواناتاضقلتأةاميبهيتوانالمةال

قد3االهذاالناالشيالمتقلوابالتاتخمغلمبشاةحميتوكوأشتاهوأشع

اذاالناذلدالمجتملبلالمةالثجعمعوهولمشياهعلىأمحمئالعربجعته
مجوزمشلوالوالنالمدحروفمننهمافىاثالاحرفنعلىاالسمبقءأهااحذقا

الثماالنوشسوىشأظفغدقائلقالفانءهابعدهايهونأناالذ

حمينافاذاأحدامجرىيانمجرالبمعاحمانهمالهقيلاشاةجعانوىوال

فيلةوصشوبضربونقلتبضربرجالحميتوانشيأهرعلىكأناخنجنابه

وأفئغاذأمرافلفقالجهأبةاقبلالمصادرمنالعربجعتوكوروقديرو
فىبزبترجالسحعتووبتكسيرصجمحأخلرأنفهوصاراحافافاوأثبالوعمول

هذهزبتحازوانماأيضاوولبىنوردونرباثففترخلربتفقالخففمنلغة

ومماكثراالكنرةنظائرهعلىحملوخغدهصتهىفالحةافبلاتجمعالخهاهها

ونوثشنحوئباتوالنونإوواءالتابااللفءمجىأنالنواقصمنالبابهذافى

جمذونقلتشنثوانعداثلتبعدهحميتهواتونوعوعؤاتكرونوفيات
كدالعوبالتبرىقلثوكسرترةبحميفوالتفونقلتاسصاكاصارتاذا

ءوالتابااللفأالتجمعهلمالعولثنكسرءلمممابرةمحلءباوانثذلىءكعثزئه
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والصفةاالسمجغيختلفممابصغةتحمعوأذااممحيرهوهسدااللنهـالنونواوأو

أناالصعفةجمنحيئماجمعوهلىءتجئرهولمااالمنتطافىهجعجمعتهفيمه

ثقولأوشريفبسعسدلحثيتهكرجلذعلىفئخرءاالحماجمعاجمعوهيهو

وشركلفوسعدوشرفاناكىأيرسغدانفىوتغولوأمئعدةالئرفةثالتةالعددأدقفى

وجريبوآرغغةرغيفتقولءالبناهذاجمعءاالساأممئحيرئهوهذاالن

الرغفاوقاقصهجعقالرئحانفضثأوقابانخرزكفاقاوظوأخربة

آالثاعرقالارجع
انرغالئشيلواواتالان

قطفلوأالهامللصعاوببناالنفشوالىءشنااطوالفينة

ءاالحمافىءعالاالأقاورجمايرفيهالكثهوفهذاوأملوأيلىومبلطهـبعلأوقا

ءأنضحاتلقلأوخيمىبخصببرحالفاوحميتياكثيروليىءوأالخساءاألنمباى
جمعتهقدهرباالنءأفسبالقلتكثصرفنموهوصغةبفصياثعتهلوانءوأخسا

يغيروالمءوأنمسباكنصيحبءاالحمابعضجعوهومقفلذعلىصفهوهو

قادممعالهماكاونحمعانالفاخهماوصطحعوالدوأمايهسسيبوقال

ةأنءياالحمائتئهمكابهمتوانهذاالنهاءضعرمنائقدآالخئفيعنىألنافة

قبلوصاحتاوالدايهسيبوذكرسععدأقالمؤفثولهالصفةأصل

النقولوالدوكذللثبصواصهففعللماهصمانحباطصهأنفأرىمابحميةا

فأعلعلىالصغةكانتوافاوالدةووايقالحيثهنصفتانهاتينالنأوالذفيه

رالقدكرااالحمانوهذانفاعفورفعهيقالواكافواصعلىمعلذكرلم

نيمامؤنيقالاذممنوأوالدموأحثيقاللأنبذلداهمامجبفمااالسثحرى

فعالوالىوأماالعكسبرضوأحبفىلقلنطببصارجالولوحميناووالدةمحصلحة

حميناوانت1واااللقللممؤنثابهاصوانونوالداالنقللمبهحمينااذاافي

وألدأفعاشيةالتكساللرقبلذورجعئلنكبتالعربالنوالالتقلناةا

وقواتلقاتلة5لعيلونممؤاواراإللدةأوالدويقوووالداثووالدةوناووا
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العالسةعلىفيهفافتصروأأوينااحدىفيووالذاالصلالنوجوالعمعالسة

حاوزتفاذأيخوبةثقوحدعالأجفةدقلتولسنحوبغعالرجالحميتولو

أوجهخسةعلىاعاشتجمعالعربأنواعماقوكأكربانكقولدجالنقلت

شلوثخعانوزألإناقذقونامثلصعانومىءااالجيعسنمنهائألنة

علىتجمعهصازأنجماعبفرجالحميتفاذاوغئةغألممثلوثحعهبانوغركرأب

كرماكرأمنحوكريمءؤصااعثعلىاعمجمعوقدالثالئةالوحوههنه

ورينايجهذينعلىببهزجعهلماعبنئحميتفاذاءوظرفاوظرافاؤطريف

صفهأةالىبهبذهئونكلنهمالصفةلفظعلىصفةأمالذىاالسمثهـالجعت

كللحسقيهابعدوالدماالفوقىكواوالالئمااللففيهجمسافىاكاظيف

علىشاجمراالاآلشمعربنىوقاوأالضفهفيهقدروامكاوالحارثوالعياس

علىالحارثانساقولوجعالوضفعلىفرأقالثقروالأوقااالصيةمالؤحبه
ماذكأدافعالألحوارثقالومنكلبتصفةلجازالنهأثاطفقالصفةاماوحبه

بهتيصعتهكرحللفعاثفلتثمكممرته4بفعيرحالحميتولواالصاخعن

ءاالسمافىفغلعلىفععلةالعربجعتوفدالغبرفعائلدقلتأوظريعةأو

حميتفانباكثيروليىفوومحيفةوسفقسفينةفقاوائطردبفياسوليس

ئرتهئحوزفكرحالسعتانومحفسغنعلىصازجغهيدةأوبسغعنةرحال

ولمالفلصفعهقاتبقاوصمتهوسيدلدورلالتقلولمالمحزفيهقات

مؤنثانالنهماجماؤوقألثصعلىمعاوقاتخوزابهـالجعتواغاالقالئصتقل

قالءوجروروجرروكدعودوصارجمنزلةالتأنيثزالرجالبهماحميتفاذا

قلتقبلهاالنيوالزالدةئونالفيهألحفتانففالأبعقوسألتهيهسيبو
تقولكاشيعاالعرلثنخدثأناالءالبناوالنغيرأخونتقولأخذلذأبوق

لنهـماطيناعلىسؤثاكاشلئخدأناالالحرفينحالعناألءوالئغيزبنابحون
الشاعرقال

وفدينناباألبعناجمينآصواتنالقتعفأل



كانفاماءواضاءايافغلترتشئتكئواتجاهلىأنهوزعمبهنثقتنأنشدناه

لصغؤالعربنوزاثدنانودفنأئفاخزفىفاممنلتصخيرآهعبرهفانلكش

كلنوماالثمالمةجعجمعتشثتوأنياءااللفوفلبتكمئعرتهياااللفبطا

كسيزالتجعهعزئلموالنونااللفوتثئالضدرصنهالعوبئضسعرذلذمن

نخوءيافيهااللفوقلبتالعربغرثهمافاماباوأووالنونالسالمةجعوحعتة

السالمةجعتجمعهحأذأنلىجالذلدمنئبحميتاذاومسفطانوضهعابأيرصان
ولسالطينصناعينمرفتقولتاكوجاذأنبئحاوصنةئرصائونوشفطالؤنفتقول

بافؤنوغضخالؤنجهفىقلتنحوأوأوغفصباقاقحمعتهوانوسرإصهن

وسثعدانغريانجعقتقولوكذلذبانةوغغخانتصغيرهئيقالالنه

تقلبهلئعرفاوالذلئهمنورذشسوأذاوالؤنومصوسغدالؤنيالؤنلموانوهق

فاناالثهرالاقوغضعفنبابعلىحملتهالالتصخيرأمفىءياااللفالعرب

كسرفقيلرجماالجعفعالناالنحدالسبيلبميماسيهنجعالملونوكلن

اواذاحااللفالنمصيرانالتصغيرفىويقالصارينوشضرإنكقولهمينفعال

وحميهذاوعلىوأخالالأألتصغيركقولهمنغيرقلممعألفاحادثةكت

للتفتولمالوأقهآإوأمصيرانلقلتشهصغرتهبأقوالأولمأوباثرجالغضرأن

وأفاويلوأناعيمضارينالجعكقولهمالى

اطهوذكرسعيرهاالرتيموفغئتوأختبنتفىالقول

صحاإدقيقافاذكانخماإففيه41وانةواوثنحين

رالتأنيثيرالتذكفمهولهق

غيرعلىنيعثلمطخصىالبحاالررقةخبمنليهـمىكصعبةابنمنبنثكلىأقال

كانعاءالعناوغيرصعبمنكصعحةونيمىأخرمنءلرفهومممراكاتذاءبنا
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بشئهسبهاثسئمرألحتىاوأومئءالتاالعذكيروأبدلىأصلفىعيهييهورنأقب

ابنمنءايااأنكلالدليلانظلمنعلىرذذاوقلذأصبهوهامىكيخث

ابنأصلأنعلىالكدليبنتاأنعلىيللاضوبئتابإءاضرهممكفكسورة

فعالأخيمنبئتلقولهميؤفثابنفلوكلنأختيقولونوجدىناهموهوأنامغل

يهوتالمجوزإنأخثنجذللةءجاوانعئعأخجموقالصبوزأنفأئغثنقولهم

فىءاباأصلأنعلىيدلفماالجعفىبناتتولهمفامااءصاوأنعالابن

المذكرفقيلءبناأملالىأخثردالمذكرءبناأصلالىالجعفىوزدالفغابن
يردقدءوالتاإاللفالجعأعنىالجعمنالضرلثوهذاأخوائطقيلكابناث

فىنحوقولهملهحدالئالساقطةماتاهكربيراكع4أصالىالشئفيه

ئاالصلكائتالتىالحركةرئتفعهكذدداالصألاسرهـفرنوافضواتعض

إخهةقولهبمفدايألأختالواوأمائوبنتأختسذوفوالىالمذكرءبنا

منبدلهاهناواوأكزنالتابدلفاقوأيضاعليهموقييشهوأماوأخؤ
فلىلتأنيثأوعألمةالغعلالممنبدالتكونأنالتخاومنءالتاوهذهءاليا

يمعلمظاالموصنعهذاغإلمقىماقبلهايحفغماقبلهاالنقعهنلمتعالمةنت

ءيامنيكونأنبدفالبرالكلدطواذابةؤةحدعلىديسوأنهبدلأنهعلت

االئالياىمنءالساأبدونجدهمأالناءاليامنرجمونأنمجوزوالواوأو

ءالتاابدالأصلفاماواأشواحدكقولهمحرفوونحوءواليسطمنكلافت

واومنبدلبنتفىءالتاأنبذلدلخنارحداكنفذءاليااواوثونمن

بدذغنيتءالتاأنعلىوالدليلكنالثفنتفىنتوكاأختكذلذفىنت

اوفولهامن

هبغاتشأهنواتعلىكلر

تقولبنتفىكأللدوقنواتخواتالبأختوفىميهرذلذاومنبدلءاتافا

فىثاالناثثالبداواونءمنفبةكداألفاوانوانهـبسلانههاالتافى

أشجههأخومافىءصااكختااثكائلفالفابشروىسبعويهثلهلذددءيتا

للى6
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أولموبناتأخواتنحوءباكالجعفىأئتتهافهالالعأنيثندكرتكللدلحاق

اأنفالجوأباالصنافةوالئالجحهذائالملدةالحروفسافىتحذفالتحذفا

الكربوهذاااوصنافةحذفواكاماقدمناعليهوالدليلفلنالمولحاقءالضاهذه

المذكروصعاردوناالمؤءبناوقعانمافعهااللحاقوقعالتىءابنالأالقالجعمئ

لنلفاالموضعينكتءالتاذفتالتأنيثمةعلمافيهجماللزلةالمؤنثبهاختصجماءالبا

ففمثحيثالتذكيرمنالىوردالموضحينهذينفىءاالبضصيخرأنيثالالالف

مافيهكيزفكاالعالمةمقامدامتالصيغةالنللوفمعينهذينيثالتأنعألمة

قامتقدالصغةشااذالمذكرالىهـذهاالصغةءهذغترتمحذفهاكذلىعالمة
اش

وأخوىأخهـىاتيقالأنبووطدكطالتيدلملأنجبحيثالمذكركنمقام

طلةالىاالضافةوزفىسالهـرفألبأختىأالىاألفافةافىيونددىقولفاما

ارصوزوموزوىوزئجزثخىقولهممثلالتأنيثءئاينءإياإلمعاقبةذفاطإال

تثبتاذافاالتوحدعلىيدلوائحاخهاالتكسثريهلىيدلحذتهااللتمرجمنزلة

االصنافةفىفازيلتاءبالتااالخريانألتأنيثعألمتاقتوأطىافةاالحنكالءيامعءالتماا

امضانعمعببهالفلثءوألتابااللفالجعفىكالماتاهنهفاماحذفاهىحذفت

سلبولهدوتدأننثناقادفضقحلفانالتأنلثأ
أ

حئظلثئتاجموزقيهظرف

اكونأنهذاعلىعدكصازفهالئنتمنالخهاماشاأنياتحنءانفاأفالنؤ ا

نأناليلزمأفوابفابمفابدلآششوأفىأخهاوالبلمنالبابءات11

غركلنمحنرلهذاأحازهفهـإألدالصرثاسثكلنكاءالمامنلداللنتءالتاا
إ

اوانءاواإبدالأدترىرأالالناالىأخإوااالقلرادكاللركهصيبأ
ا

ببسطاأنترىأالخلاالعلىحملهمنأقىلىاالكرعلىبنتملقدكر

عدالمهحلنبالشفىكأوأجمنئثأمنهحجمتىكحهـاالعكيهونأنا

كبرهزااوئامنءإشااابداالرةوكوممئاوهتثتأمقواءشوابلواوأنهه

11ءالعامقءإالابدالىواوفللعنمنقلبءياقةمبدلءفالخاأسنتواافحاالموضع

بعمحتوسحمص31



ه

االييمنناقاصلىملففاقالحوفاوواعليهمجملأنفلسوغيربكث

فهألءاليامنإلعافأبحكبثكيففقالخفغواثموقيةوفيةبهئةكئه

ءاتاإابالاذبنتئأجلهوزمنالذددأنأبفالجوهذالى5يةبفىأخئعتة
وهنتأختمئذكزداهااىاءواالحماككنةليستءأصاهذهالنالياعمن

العهأقربالنهاقكئغرعلىحملهمنأولىالخكنعلىالخكنصذصلككنه

فاعلهبهألشبه

المؤنثيرمحةباب

شذثأحرفااالءهافيهزدتصغرتهاذاالمؤنثمنأحرفنألنةعلىهماممنأناءا

منوهوأكئرةزصرخلوفىلمحهيزةفهروفيدئةوروفىغةفقدمئىاأثاثوذ

فعهليعمىممحاأحرفنلوئةمنأكثرعلىكلنماالمؤثمنصغرواواذاصىأن

عغربوفىكقيمثعغابوفىيقجعناقالهابهحولديذخلىالمالتأنبتءها

التأفيثأصلالنأحوفنألثةلىءممناذاللؤثقءإلهاأدخلىاعاوائرب

صغروهلماءاالفيهفردواأصلىالىألشئئالتصغيرفىقيددو4طألكونألط

فصارعلأالخهاربعةاالبناتذللثيدخلواولملربالتصسغوهاورءإ41اوأص

4فألكعئةءهابغيىقسيزبوعنيئعدةفيصيرأنثاكءمنهاكهاالرابعهـفاط
فىنوانهبالعألالتأنبثأصلننالخفةالثألثىفىفاتجعءإبالةورحف

افالكألفظعلىصيريكاحههـحوفصففايسيخرإامايوجبثااالرباممما

فذفاتياثلم4جمماأالعلكلنالنهةسءرصغيرحافىكقوءاااربو
وازاالحروفلموثحاصمارفالءياحكدفغءيرعطافاقامغواحد

إنصغيراقىخيمكلبونرللامرأةايعموسعادنافاوءهابأىصغزاكذيةءالها

وانماؤؤلبةشععةإقلناءالعاوعوزئذبوشااللفوهوشعالىالزاثدسطذفنا

امئلالتصغرالىفىيرحعاالفءالهطلدوافانحهءولعاحماةاصصرت

احذفامنحممادأقىثألحبارىخبرتاقوقاأحرفاثلوثةعدكلنماذه
ائعا



أ

عقيبمثلخيزوتصعيرهغقابجارهثليبقىالنهخبيزفقالالتانلثألفإ
ليخبمثلخبفرىفتقولجزيخلحبرىقيبفىالخالنةاالفاحذفمنومخهم

التأتيثألفمنالتأنيثهاضوصغرعالنايثعالمهحزفيؤامئومنهم

ااتأيخثعالمةوغفابععاففىيهنلمالنهوغقمبةمعقهيقهلوالجمرخهفيقول
جهابغتدالمقصهرةوااللفادوالئصالثصغرنىتنبتءألهاكلنتحلمقائلقالفان

المقصورةالتأنيثأفابابهذاقىعنالجوالثتقدمفقدالخشذواتمنذفونهها

الجعفىتهودقدانهاقىىأالاالسمصووفمنكحرفطالمقصهوءالتانبثوألف

ىرحعنقللمذلأحلفئرىوسوسماكرىخبللىحئلىاكئصركقولدا

فىقالومناالمحذفابناااهطىهنأحرفخسهعلىماكلناليصغرونواإوص

علتلضقدءاهااالنلغعغيرفجرىقالااللفمنءهاحنىفعلجرةارىاخ

يةبوطهةيملفلناكرئبإجصهاوصغوناكرباسهأناقىىأالالتصعرفىإلبنااهنا
المذكررىجرصفةاصغرتالمذكرفاذابصفةيوصفالقلىالمؤثأنواعم

افتقولضاهيوناقةعذذرصاامرأةهنهكقوإلؤثصفةوانكانتالتصغيرافى

خيرنعهصغركاوأنجمرفدوناقةوهذوغدثلرضىأةاعيهذتصقيررضعا

منذلدمايصدقاظليلحكلوقدضثرةتمقلواضمرناقةهذهقلتالرخيم

يقولونخلقطفةيقوأونالمؤخاعنواوانخلعقاطتقفىقاواالعرررأقولى

فصغروهاتألنةأسثاشعذتوقدوالمؤتالمذكومذخاردالم بهكريرصاى

ئيقالأالبلمنائسنةالحابوهىسلبولهذكرهاءأحاثألتةمهابغيرهاه
ءهـاهـ

علىوهويقعمويوفىحرثبهـباطفىلؤئثأوصاتموحينييثلعغيرها
منالنابالننيثعقافاغااالبلمنثإنماافرئهـموالمؤثذسا

أناالاجعلىهاخهمفنابهالطوللهااللثاكايغالاالبلمنوالمسنهمذكراالنسانا

وتقولبطنهااصاكبرطيئأنثاكطإلواةيقالممافيهاوأغظمأىاالنسانمن

بالمؤثكرالمذوعنبالمدكرالمؤثعنئحبرففدمؤثوالعزمأقاعسترأنتأ

قاتلةهذهاالصلوكلقواترضعاالعدلمئلنععامصدرجعلوفإلحرلثواماا
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أخريثثمسطاللةمعنىعلىعدمئاتفولكاىوالنفمالللتحئزلةبةحاأىحريا
فهوئئىالدهـوأعاواالخدلواأليقاالئطخقاوالمنعوآلوأسقطوأاالعمئخرى

فصغروألمرأةلموجلوبخعرانسانكاوقعانريلذكرفىللخمذكرحمااالصل

ررافعلىبرأيهاالمنردةلثفوأةاهيوأعاقولهماالصلفىحولهءصاالذالتذكيرعلى

سكددلمجثرفىوتئعغوسصولشهخشفاماالمذكروقدقاوأكأور2ثلك
صغاتمتكلنوماصخرتهأفاذكرابعددريلنبلئألءبخيرهافتصغيرهالمؤصة

اوحرخموعازباوطاصائضأةاصكقولناالمجرىعنافهويبهرىءيرعاالمؤنث
وقداوذالثونحهوطفيئثئصىصلقلتالترخيمتصغرفلىمنشيألوصخرتووفي

تصغماخهامماوالقخرشاالحديلرحالثألنيهءاالحمامنذكرأبوعرالجرى
عرشالالقالمؤخاتءأسكالوهىءبغيرها

الحواطةفوماذةطالحظغرشوتجذالانا

11خرإحولوهحالمربداصااغيرهورالممامنمماذكنرداهدكاكذهبثوالمذع

سرأأةاهيحمتاذاقائلقالفانئحوةشحهلومحىالضفلدءالهاحر

اوخبئلىنجئرةفقلتءالهاأدخلتصغوتهالمذكرثممنذلدأشبهأوماأوجلاجبل

تجقائقاأوالتثبيهءاالشيااحقائقجهااليرأدءاالسكاللهقيلاللنعوتذلذؤملمتافهأل
4نجعأنكرضاجرفليساهوحالشأوهـبحثعيثاسحيناافاأناقىىأالءاالشيا

بهوصفناواذاذالثأشبهاوولؤحعيلوابابراعجمصاكاإبانتهأردناواكاجمرا

اأناترىأاليهثللمالمذكرفصاركلنبيهوالتبعينهالئمىيدفاكاشغيرهبهوأخبزنا

رحلمئلويدفاكااالرحلأنتمانرأةقلناواذاعدالةلمغيهاعدلىامرأاقلنااذا

فاتوالثمذةبةصلالجمرمثلؤيداافحاأيهقجمراذاأنتتقولكتلى

المصعرتهثمتأنباااخؤفىوليمرأحرفةلالعلىمؤثماللهرحألحميص

قورفقوءأذئينهـلتصغوتهئمأورخلينءأوبأنايعيةكرجلءهااقتف

وهذارحلاسمئاذئنةنرءالهاخلئويؤسألبصويينوعامهسيبودهقولعذا

امباسكلوءوأثىبايثشفىهكلعهمغحئنبالمصغروكذالثىلهاكانينحىااعد ا



ثطس

أالهاتصغيرهفىالتدخلأفممساذكرنافىئمبااحرأةووسيتيصغربخصاكبرا
صاراحماقدهؤئئبةحرئتةفقلتءافيهثخلتالصخرتهثموناببكح

بئكىثنأكرعدماهوالمؤثمنءصاوقديرةخبقلتصعرتهصهاذاثجر

وهوحرو4وورفىعرو4ءلذدذيدثقوصغيرعاكفىبهاعااألحصهوقدأحرفاا

اطواغكلمفظرفانماالفيههماتأنيثيتبثهأبفعلعفماالئخبرءووراتصغيرؤثام
اتحرلثالسبعهقحىالثلالةمنخهءسننبكساالمحلالاذىثء11تأندحثسيناث ا

المفاعالمؤثلىءتحلاخائرالتىانمىثفأشبهومارأيهمااهقرلثواامقربأ5وهد

11فىالتأنيثةهـحعلىاصاالتأنلميهءيرهاحيدلاءوورأةدامبرعنصشف
علىءانااءأحمامننئصغرمااحرباأناسيمبةاكساققالطيمهاتحعيرا

ا

ئحراءألهاعربغيرحئحرومنلمءصغربالهاكنءالهألاوبغرءاهااحرفسابااثالثد
د5ءءءا

ثبهروالرىانىزالفعلادأءالهاصغربغيرمنأنأرىوقالاراحرى

بهحمىمعلاوأصلهمؤنثايمحمالنهاالهـتدخلهأنمؤثصالقياساوهذا
صبهرىواللالضوقديريافجحبريهءيريدنهفىفصلاعدبنساهءالهايدخللمومن

ءبالهاماحاتفاكفرثاناليمستإكااءااللميطوأماقاالالمفىنثعدللتعلق

معضدمبنىالنهيدجمةميدلةفىالناهأدخلواانماءالفراقالوقعتثاتفتاالخهما

مميةالففىخهافالفذغرلثىاساذاواوالرحلالمديهنلمانيثالعلى ا
ا

وتذةرجلةيهونأنينبنىقدكانأقاصغرواظامعاءواالسعاهىتاوه

ءافرااوقألدئدمفىاقاءالهاواأظهرخرواظاالهامنهأسقطوامخيمو
جا

هدانوقلتالفعلمناليموبئءوالهاالغعلإلئماليهزدثمآأقائلقالافان

تصغيرالعوبومعئهقالااللفباخرامحمعكوشراكمتماصخرواخيراماتقوللىءا

أفاإلهوافراهطئساناالعطشفىقاوزائدةألفااليهردواأخذلالجزل
ا

ميزتفاذالغقإمقرباتصعيريقالاالنبارىابنوقالتانزائلىوعماوونا

علىغقئردارأيتالتصغرقلتعقردةعلىعقردارأيتفقلتاألنثهاانالذكرا
ا

طللكذلدوؤقلفهذهثمذكركقوالصماهرأةحميتاذاوقاللهاعقزا 11



ااففومنئحزحميتهاأنلثبتفاطاوجهانتصعيرهئفلثأشههنماوطرلث

هوافىعاةاأدخلتوانمائرجمةوهذهثقدجالهبئهووهفقلءبالهاصععركا

نهفالخيةوفىاالبعضاصنكلناذاؤنماثنهبهحميتمذكرامعرفخهوقد

يقالانماوالنطرالضربفلناأناقىىأالءاابايهوتأنلهينبنىكلنقطى

مذكرالنهءكالبغيراحاكلتقدحأأهذهقلتشثتوانوضحربةنطرةأحدةا

ايهنلماكنيبرعلىيقعالذىاهوبايهاأنلؤيتلىأصلهعلىفصغزلهاالصل
فشلةفيهتنوىتفلعألتنوفهلموأنلثمذكرأنهترىاالءالهااالبطرحيبرهتصغ

اذاااثقالفانالغيرجاعتقدزيئذهذهفقلتيدبنخيتهالأهاهيجمتزلةفاكان

حسىذهفقلتأحرفيثالثةعلىالرجالءأصاهنمذكر3ياامرأصض

فقالحرببهاأهلهذافىاختلففقلتصغرءعروكعفوهنهفغوهنهزيدنهوء
ابانكواخبحخسةينذهـعروصذهوهـزييدهذهفتقولءالهاربغتصغرهـءالفرا

ءأحمطاحماستنوىوانهأاهيالىاننالنمعنىيهولنائأنبزيدىلؤرت

11فانجألمراقالءاهااالمالهنمغالذىفذأدراتتوفمولمصالالى
ازئذازفتهبالمصدركقولدجمثهااذنعمقلتوجهمحلىدةربتفولأتخزأنقلت

أءوحاوالنيةةالففىاهولزلةبمالنهئصغرهقىوخروجهاءاهااثخوليستقيمفههنا
ومدكرالنهوهاهاءباالعثىخقرواكاالمدئةفىدرحلوصفقىالحديث

ايدتصشرعلىئدئةاذىرويصاطوىبروبعثنهمقطعةاوءطإثذمنلحهدار

بعيلثقلتواحدااسثعااتجطوأشابغلبلثصغربئواذااالنبارىاينقالإ

شيربهثكةإكفىيقولبعضموقالةلهذهففاوحذفوارعالضراوقال

قالومنبهيكةضلاخصغيرافىقالئحربلطفلمبلثبغلهنقالومنريرفذفيم
كعئلثلعلقالءاثوانلذةئعمهنهصغواكلىماللفأحرىاألتغلهاهذ

ءهـءا
وحضيرةحضئرمصدهاتصغيرائقالحضرمويئدهقالومقكرامذعل

ءالفراقالخضئرموتهنهالضوفىقالصعنرمؤتهذهقالووشوئة

مذكرالمطامؤأفمافتاذاالعرالنصضئرمولتةتعولأنثلدالى11 ءمىاب

ش
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قالاعرالانقىىأال3االهوهخرااللواصىلومبللاليس
اوتتلفاحاحلعضكووناتتىذأداسأتماوالى

حعيرهنيهالتحغيرفالضرمؤبهذهقالطومناالولهووااليغناسئحرأافلم
أحدهاأوجهزرئةفكاشاوجرحراياصؤالياعمغرتواذاحفئرمريتهوهذهإتؤلت

فتقولالثائوالؤصغراالؤلعغرنتبثلوفحثنهوموثجمزلةحزالياتحعلأق

اذاينوحمفركنهربينصجسهولالنهاخرهيصغرفال3الفرأقالوحرئحرأياحويالل

فكذللةمجهولالنهاخؤنصغرولمصروفالنهرالنهفصغرتئرلققلتصغرته

وخرجراياؤاليااقائالزإلداتكلأنالثانىوافىجةجراوجمىالياجكوهلت

تعولوحرئحرايارالياحويرعماتصكلفىفتقولغفهبانةئوالنونوااللفءلها

خرثبياخوئلئايرهماتصغقغولأنالعاكواوجهفمئبانةءباتةغفتصغيرافى
عغرتواذأوغصئبىوسكرىلىصءاالخهاكءيارةاالوتتركءالياالىااللففشط

وانإتصغيرامايضاؤمخذسيفرحةزقولأنأحدهاأوحهلذتلةفرضال

لجبفهاواسريمءالرابهعمرتسفيرجلةقلتواششئتالجيممخذفسغئرلةقلتشئت

ءلهؤالاستثقاالمافساحمنتثةيرسفقلتشثتوانشيئاتحذفالتصعيرفمءبعدإل
يقهلونالخهمنحرجمهامنإمرباجمذاعبأشبهالجيمتحممكينءأفرااوقالتالحر

راةيهاصغرتواذاالحركلؤالتلماأانحفعفطلباالىيمفرمحنونكموهاأنل

وااللفلمجنااحدىعرماآزفؤصكئثرةفولءأندهاأأوجهلذت

فألئخفرياتالجعفىقولهمعلىهفتبنيريةبختصغيرعافىتقولأننىالثطواوجه

ءناالعربقالتكاثئثألراةئصغيرهافاتقولأنالثالثواوحهيحالثتحذف

المرعرفيوأذاصغرتوركحبةوكيثايروخليئةخليئايرأفقاصغروهامثفياة

ومنيةكئهراةحألاغيرففىفالمنقولعلىقلةىووكأئعيقلتثةلماا

ئعزةوميئقألبوماوالمرعزلىايجاةتصغيرفىقالكرةيماكنراتاتصعيرفال
فنالزموهويدهئسلىفعتركونيطولرفافىيدهـنثاتكرهربالءاخرااوقال

التصجرفىقالالواالجعفىقالومنبواقلخافىفالويفلةالباقلىصغر



6

11وأصلهاالمدمفتجخفثقلئةفتوالمركرفطالباقلىتمسغيرقتهشأتوانئقيلىبو
اةباقسلفقالءوالهااإللفزادومنالحرفطولعديدالتاسئثغالديدإلت

رصنءاالاالىاالفيئلمالعصغرالنالدماددوياليقالتصغرلبىفىقالط

ااصغردوخفةوقؤصراجزصغزتذاوءالبويفالعمغيرالتقالءالباقألمذ
ائحيرةوأؤاومجرةوقواصرفعتفولوآواحردواخلتجمعهاالعربالنالتصعديدبترك

علةصوذش4يخوذشئصيرةوقويصرةوفثي

6لميالباب

ادععداوتأعئلهعحذتهالهـنثأءإحصاالعديئالرصابقال

رمصإكدةاوقيلةايصوكذلذدادأفعوامضدازمائعدوالعددوعئذته

عييداراهماوعذهالثرةديوالثرثأوقاثالجاكلةوالعدةيعلى
هذئيئبعددأىصثزىواكىاطعديدوهممئلهاالعدةفىنتاذاهفه

اءيدءأبوءعلعهبزلدونأىكذاعلىزفزنويعتعادونوهمالكثرينأ
ايتعادونوهمبلهمتمحاهحوهاذاىالتعاثهم05غرهلئهوعدألثعدذتلث

كاهاءاالشعامنلرنلثغأومكلرممنبعضاهمبعئعاشااشزكوأاذا

بدقولفىدأوعؤمال

شقعاكاالشثدتطيرعدا

فىمعهمتعدأىفالنبنىفىداذادتصيرءثالمإلرافىهئعامنذدااإ

امنالرثارادوءالفمرالرياواالعدادلقهريايراعدةاالأئقاهوماديوانهم
قمروالريافهاتلتقىثهر11من4إجمىرقيلالسنةفىاإلمرةاىالغمر

ا

اءاالشسياعدكالحابالعبنصاحبوقاليمولمحضتهدومنهدالمءصصو

أكأاللهعلىبائكوختسباوسبهوحبةاومماباآخمعبهثثئالحمئبف

فقالتفسيرهفىاختلفثابغئرحابءلمثانءزقفيثرعزوسجلولمحولهحائك

أنأحدامايخافمحاسبةبيربعصهماؤنبالنقأحدىتقدبرعاالبغيرإمضهما
هيسص



أوذاوأحدغيرممهبوخصحمئبقوممنصاسثورجلعليهئحاسبه

حري13دوقهلهماأقأعلملىءأبوقالواالحدايمذوكذالعدد

فاالسموصفاكونخرأتواالاايهوبئأنأحدعماضربنعالكلدمهمئ

اسمفهذاتألثةائنادوأحدكوالعددالمستعلوإحدمقوأبصفإلسالذى

علىموصضعلىمفاشىرىفألالعددكذلثءأحماسائىأنضفلشى

كمللمأغالذاكايوصلألتعالىنحوقولهصفةوأماكونهعليهالصفةجرىحذ

األكنغيىيتعالىفقالهالتأعالمةلحقتهالمؤنثعلىحرىولماكواحدإلهكل

قولهذاثومنوقاغةكقاثمرهوا

يناواهفقدرجغوا

ولهةفىفعألنعلىلهنكسيرهمفاما

هفائىباليلوئخترىذلةالرجالانالنهارفاحىأما

قاواكاتففدءروهـةيهمءااللعثاالايمععيستثلدصفةنوانفالنه

قونهـموذالاسمهوالذىواحدنجااحداااستدوراملءاالنزلمةباطخاأل
فغالوأغيربنانهعلىأنثوهوقدثهأحدتةاىفىداتنزيلوفىوعثحرونأحد

عرويأقالهكيرهالىفكلوماهفالممتطثىعوإخدىروالوعإخحئ

بنأحدوقالءيخهالىيضمحنيإخدىفىءصاوالإخدىرأيتهيقولونوال

الىءاأةالوبروةمثركلنءالحادىفىوالحاساوحدووأصدواحدا

هوالذىيهونازأنأشانهالقديمعلىااليممهناأخرىواذاماالموضع

4وقوواحدإتهلموإلفكميرلعالىقولهاالولويقوىكثىكغولنااسم

قهفاالملالوئسثحدلهالرجالأخدانالضرجمةئحى

امنجمرلةالنىواحدجمعالنهوأومن4انأثهمؤةبمابنقال
هحوالاليثنىفللثالنددانجهفىادالذىواحدجمعأخدانوليسلهالنظير
إشاعراوقدقالبثألفيجاعتهوعنبائنبنتثنيتهعناسئتغنؤاقدمأأالترى

عدثوسابحعمص31

حازانولهقأ11
حولهالىيمون

كذاالولاويقوى

لعبارةاوىالالصل
رراهرظانقص

مصسحه



ديناواححهـجعواححىوقد

أصيملعندنافهمزئهالدارأحدمافىقولنافاهاواواخدالنوفاءئمفردينأى

بلبثحىاالنفرأدمعنىفىوليمىواممرةالعمعئممعناهأنفىىأالببدلولبست

ابنوحيدورجلاالنفرادإيخدةالعينصاحببضدههو

سيبويهدأؤحثتهوءأبوزبدخدفردووحدفرالسكت

هذأذكروسبأفىواحداواحدافولهمعنمعدولدموبوخدأصادأصادو

هربئوقالي4بسبيئحنالذىافصلاهذافىالمعدولمنالضرب

وخرهغنقالقدأخهماالالمصدريغيرعنوالهحوالدراليثنىمصوخدة
صدهأبوزيدءالرأىالمصيبؤخدهفربغالعينصاحبوزادوحدهوحمثثى

خدينطاالهقهذاوقلناوخدهوعلىحدتهعلىاآلئيهذايقالفهثئاك

قرارااليدوالتعزوجلتهالمحدانيةينالعصاصوحدخهماوقالتاه

تفدموقدالنظيرأممطلهالواحدالمحكيتاابنءاركللعةخزوالميصادجها

لهأالإيحعدوالربئحلتهصارعلىثئالوحدغيرهذلدءامةص

ضالطاوفولهمعلىبىأقالوؤخدووحدوصخداووحدةوحاقةصحدهئؤن

واناثنتانتقودائنتانوالمؤنثإنانكذالثاقولهمأنكااللدمموضنععذوف

وخسهوأربعةنالنهواحدغيرءأثنااالثتقجعفىأؤمايثتانشئت
وثمانعهللنوعهذاغيوعلىالتقعأبامفسبعةوالحسئوغاالشئوعفاماصسبعةولستة

بعدوماالفاعينءاوأسبالفعلسثاتاالهذهنصاريفبينوسنرةوعثؤسعة

النالمذكوكلناذاالتأنيثءهالخقدعشرةالىهثألمنالعددءطأيعمناالئين

منكلدمهفىعليهافظونماعلىملوهأوذطوالمذكرءاهاباوأولهودالأصل

ونحوهماوغقابعناقئحرىاالسمفئخىىالمؤثناذاءالهامنهاوتنزحالممثاكة
نساتخيروخسوخسةرحالنألثةفتقولللتأنيثفيهالعالمةالذىالمؤنثمن

قالبيناخحواالنبوالثىالغظفىكاففىءالياتغبتأغقبوكالتأكنوسبع

عقدفهذافاعبرقاضهذامنهمقطتكامعهالتجاعهاءإلياوتسقطاالضالةمع



الذىالعدددفأناعلمسعيدأبوقدبااليضاحالموسومعولكنابهأب

وعشرةوخسةوأيىلعةنالثهنحوعئصرةألىنةنمنكلنمالىعاأدفىالىيضاف

نحوثالنةفافعللةوفغلهوآففوأفعالأفعلوهىةأشأربعةعلىالجعوأت

أخغنةثتحووآوبئأخذاعسبعةاخالخمسهنحووأفعالأفلسوأربعةفيأ

أدفالىيضافالعددفائنىلشيوخشىلعمئعرةنحوفغألةبةأغروتسعض
أكرمنهالجعثنالجعبعمقردالأدفىأنفبلمناليهأصئيفواتماالجوع

ديداطخزالتوؤبخديدضاتمالكلكقوكالىالبعضيضافاليهوأضيف

أدفىاضافةصارتفاكيفقائلفالفانممابعوافالتوانثوبجنسانوالخر

العددأنقبلمنلهقيلراكثالجعالىاصافتهمنأولىالجعأفافىالعسدد

زماحاوانكثيرانعثرةالىاثالثةمنماذحمزالهفالقليلوعددكثيرقليلعدددانعلى

وعووجعكثإلرقدمناالنياالبنيهمنماذكزالهوهوقليلجعخعانواروخفلذ

وقدوالمطابقةاكلةإلالجعأدفالىددالأدفىاضافةفاختارواالجعأبنيةسائر

قدوأممثيرالقليلالنقرؤؤلموثةيدبثالثةعيركقولهمالكثالجعالىيضاف

الخلعلقالالكيرولذالجعالىالقليلالعددامنافتهمهذافعلىجنسهالىيضاف

استخغافاوأفافواذفوابالكلثالنقمنقالوؤكاخهمكلدبثألثةقااحمم

سمكركقوااتفىاوئثبتوالمؤثفىالعمئرةالىافالثةمنءالهاءكووينز

ئءالهاأثبقوأفمقائلقالفانرجاليوععثرةرصال4والنسهةروعثنسوةئ

الىالمؤثمنالثالثأنأحدهماجوأبانذلىففىالمؤثمنونفعوهاالمذكو

الىكذكفربمبلواالزبعئاقمثلفالثالثالصيعةاهمثرمؤخاتا

رفييدووففرومنروعغربوأتانعضاقلتلتأنيثالفاظهاصيغالعنرقد
األنيثعالمةمافيهفيلةفصارثمأنيثااللفاظهذهفصعغتأللدكثيرواشيإه

القولوهداغيرهاأوبعالمتأنعمهأمؤثعلىالتأفيثءهاثدخلألناجائزوضيه

عخاقطمحلقدصارمحلهاالنههـفةالىالىيضفلمثألثوحلحمىمتىأنهيوجب

الخفيههاءالهاخلتأفاكاالمذكرفىالعنسرةالىالثالئةفامابهارجلحمىافا
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االافأثخلتمذكرئالثةقولناسوالخالثمفىنثةاعةواجملكهعلىماقعة

المعرفةفىالنصرفثالثةقوامنالثبثرحلىووالجاعةلتأنيثلميهء

انعحرفرجلبعبمئىواذامحطببةعمحلطيصيرمحاالنهوالنكرة

للتلىونزعهاءبالهاوالمذكرالمؤثبينفصلانهالثافوالقولواككرةالمعرفةفى

زعوهاؤالمؤنثفىالهاأفخلىافهألقائلقالفانوتذيهرهأحدااتاعلى

جمعهفعفلالمؤنثمنواحدهأخفالمذكرأنتلدفالجوابالمذصمن

منالعشرةالىالثالنةأنلمواالخقللحعتدالالمؤنثجعوخفصءالابا

باأؤثألثةفيقولمابعدهوينصبفينونشاعيضطرأناالتكافأنحاكمها

مابعسدهاعلىوالالمااللفخالبالىنهالشوتعرفماذكزالهوالوحهذلدهصوف

الرمةوهوذولكوالشبارقالاالوخسهاالثوابئالثةفتقول

ألحاوالديارنافىإالتألثالعمىأويهثحفالتطيمبزجعرهل

وأثنتاأؤابواحدايقوولمرخووعأثوابنالثةأقافلمقائلقالفان
المغداروالنوعمحاليدللفظلهمايهولنواالثثيناحدان3فلذفىفالجوأبنسبىة

وبصقوددانوحالىافيخالمقدارالنىذكرعناالفظبذللةفستغنى

منننتنمحلىأتاناميورلتالجنحمىهذامندمااعدفىبفدلأتانوا

عرافىءحاوقدحىةنضطافابداحدقواإثعنبأياثقأستغنىالجنىهذا

الراجزقال

حثطلثنثاتجوزفيهظرفالتعئدلمنخضيث

يدللفظفيمهفليىرةإلعالىثألثةوأمااطنظللؤحالىئنتافاصنافثتكأراد

مابعدهاوهوالنوعالىالعألثيهوالنثإردالمةضيففاوالمقدارجيعالللنوععلى

اصاعثصرنجعثحهماتسعةالىوالعئعرةيفالبفيتالعثسرةجاوزتاذاأنلثاعلى

أنمابثامجبأوافاالؤلاالسمثوعشرسعةوراخدثواحداكقو

المعنلضناهددوامقدرةوهىاياوفرعتوعسمرةصعةووعثرةأحدمعناه

ضمحينالثافالدلهماالغعفاختردوامءوجعالوامعىنهمالمبنا
الى
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الحركلةأخاءالالنالعافىغواماقالغعالتأئثتاعنزلمةصاراالولالى ط

عالههاالحلىياحمنؤلمداوااحماجعالاحانهماالاالولمنليكونوألن

االولحأوصالذىانقلناصقلافغولعداعقكطالنجرئةعيخراال
منركلتاطمنبنئأولىأحدهماليىالنهكأاهالعافوإخماةاليهالثلنىضممهو

اذكذإاليموالالتنوينديتفهماأنقبلمنمابعدهها2إنتصبضراال

نونةتكونأالفوجاليهأمنيفتشىبعدهاليرفالحسةوعغغخسةتقدكره

وهعااحماجالشيثيننرلمفاالوأيضامثلهانشنهنفالخسةمحللهارقوالع

وجعلفيهماالمقدرينيومابعدهمانصبفوجبمضافأحدهماأومضافان

وفيقدارالعددعالدالقدفألخهمااواحلىلهحعفناأمامنكورأوأحدامايعدهما

والعددالمقدارعلىدلماقبلهممناذكلفيامنهاواحدنفالنوععلىأللةالد

أولىالجنسببعضليتجنهـهافاشائعةالنكرةفالننكورااإلهجعلتوأما

فحهوأدخلالجنمىعلىاللةالقمنلهأريدتالذىبالمعنىإشكلثفببعضشه

ررجالوضعنأحدقولذوذلثتبيينهالىتجاالذىالنوعمهافبيئغيرهامن

نحررجألررجالوثالثرجماالوانناععثرأحدتقولفاندالمذكرفاماامرأةعمثرة

تهوأوذلدأبنتوقدواومنمنقلبةفيهزةفالهأحدفاماعررحالعثتعةالى

بعدهاعثصرفاإنتاوأماهنالدأبنتهاوقدعثمصةاحدىثؤكذافارسىارحبن

عمثرةننتاوأماهناالاعادالىنجااجةفالرحالثبغايةتالمنيطفىأبنتهافغد

فقالالمذسعلىبضاهعشرةاثنتطقالفالذىعنمئواثنتائئغاثدلغتطففيها

بنىعثرةنائايقولوللذىوابنتانابنانتقولاننقانوإلؤثائحانالمذكر

تدخلولمبئتانكاتقولنثتانؤلقولألنجصبهفألحقهابفصكاقالجذحمثالعلىلنتا
ذلذسبيلعلىودخلتاالمذكاقبلهامايهونأنقدبرعلىالتاعذه

ضرةثاتاقلتاذاواثنتانثنتانااللفتعيرفىوالكلدمماقبلهاعوجبثال

ثثلمقمىلونكاععثضثمافئلهفوونالعربأكزفانععثرةغالىوأماثرةعولحني

الثاعرقالعرةكماففعقولءالياكنبمقمومنغمئرةوأربعئخرة
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حمتةمنعشرةغلتىنجتوشفولةبالثهمنصادف

منأثقلءايااالقسباوأقاىقآلوقالىديهربقىأسكنءالياأسكنواغا

اليافسكنتحالصاسثماغيمعجعلاقمايإكاالثعيممئصنهيرهادرهاغ
طبمبنوفاماعثعرةثالثفلتافالغعانرةعثوكينالتساالافخانديبتىاذلم

العنطازيفونالوأهـكلةجمةدزلةاعلووالشيئنويمسرالعينفيفخون

طيمالجازوبتىأهللغةماعليهعكسفاوضربةلةاعلؤفالننويمكنون

قائالقالفانيخففونتميموبنوكلدمالعامةإمثعبعونهنحاغيرالجازأهلالن

مةدئئرنسوةعثقهددفىعثحرأنقبلمنلهقيلالعثينافكسرعشرةفالوفلم

عيهاءالهادخوليصعأحرىفظفاخعاروالحيههاءالهادخولتحعلمالصعغة

الحكمهذاصكالذلذكمىوؤلموعموفضذنفذيقالفالتالحازأهلوخمف

والافظهمنايملهالصددكنأدفخاضعطفاذاالتسععةالىأحدامنركط

حرفاوجموبئلبمعالزيادةلحمتهأفااوأحدجمرىاالسمتالثومجركطحمداكرة

ريفسراءسواذلدوالمؤنثالمذكرلضطويهونالنونوبعدهماءايااواواالعراب

اطقتالنياممسرةفهماقائللمحالفاندرهماعنرونقيلهمماكوروفلىأحد

عثئرينثرفيقالعأوعلىعثترينفيقالرةعثاعحرتوهالالعنرينأول

للداللةهاكسرأوواالتثىكرالىعلىواقعةنتلماعرينعئثأنذوالجواب

واحدمنصاخذأكونفيالنذيهرعلىالداللةوالنونباوإووجمعاتأنيثمخلى

هاتينمجلواأنالضياسهذاعلىينبنىفقدممنقائلقالفانبشهينههما

هىيناللومقائيوتكونمجوزأنقدلتاشعقاالىنناثالإفىنلويتالص

جنللنلوجعقدفيكونالتذيهرعلىلوقوعهوالنونواجمونإلؤثالىالمأل

اكتعواومجوزأنيهونمطردالىاالالعلةقياسعفيكونواتأنيثالتذكرلفظ

معلعلىرىسالنسعالىالثألننمنسنهيرقىالداللةعنالعسرينفىاللهبالد

4سالالثوننلؤثواالمذكرعلىالعهرونوغفاذاالعثعرونعليهماجرى

كسحاحرئصدليلالثألثبقفىمئطعنعوينالعالتأنيثبعالمهواكتنى
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عمثرأتأربعتوثألثونعثمراتثثفىأاوأيناهم6الوهوعشرفيمقالعمن

تسعينالىأربعةامثرهيسوأربعثصرمرارثالنةءنثالثجعلوانهمفأربدون

العفرينقعاسنفالعددذلذاتلعثمرصيماجمونحادااليغظمنفاشتقبىا

اثعينالنذلذتجثبوأمأغاالاثنهـيناررصلعثئدائونينافلمالأنإلعالثينمن

الواووالنوتعليهوأدحلنااالئنينمناثناترعنافدائنينكنافلىقلنااالمكهاليهون

افمطرواافاهئرينانحصوضعاستعالهفبطل4يعةاكحروفمعإاللاليستا

أولأفكمسرمكسوراالولطاثنيئالتلهأكمعروارينالعثاسخالالىالعلةلهذه

المؤنثالمذكراختلطواذاالمذكرعاليقعالنهوالنونواوأدخلواكذثربنالع

احدىالمؤمثفىيقووناخهموهوآخروديلبهالغظانفردالتذكيركلبلفظفى

اللؤنثنتالتىالعضينففاواكسرةثرينالعالىحاوفوهاظاوةعثوتمعشرةع

يفعلىنونوالهوبالوهوجوفىكبدكئزبأكذبإكيقوونالعينالى
سنينسنهفىالمحنوفطكقولهممنعوصنااتالهاهنهاالمححذوفالمؤنعةءاالشيائ

لعواجداصهذاكثيرؤصونئود4فوفىوأرضنونأرضونأرمقوعئونو

أنواعمذصثالىمنعوصناطعلالجوعمنرهغعلىيهصلهافونووابا

فاذاالشعرفىنلذءوأكئرمامجىالنوقفىاعرأجهاجعلرجماوهالوفعشريئ

ااعراجهااجعاذاسنيئفىذلىلفعاألومنأضالخهااليألزمتكذلدجعل

الشاعرقالىيمنينعليهأتثفاوناك

بنبنلهونحقبرفىألثلمماأباحسنيلناوان
وأنشدلخيره

الهاللإلئرأرمنكاأخذمنىأخذنكينالمهمرطأر

بمتحوفال

اآلربعنرأسىجاوزتوقد8منىءالثعرااتدرىماذا

ؤونالمداورةثرنخئذفءأشدىمختمغأخوخمن

قنمئرينعنزلةصارءإياالزماالعرإبونالتلزممتىانهإبصريينفولعامههذا
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أوايلزمدط3قدمجور6ثهبعفحهمزعموقدالشعرفىهذاءىماوأكئرشسليهط

يهونويجوزأنفئعواليهونصجوذأنونازئتأنصزعمالنونفىاالعرابكلننط

يهسيعوالواإلورنموفدالرئتمنألنهأفرلثفعلونالىوهو

علىهـنالهوفتالفىاالعرأجعلتانفيثونجهانممننجمسمبصلروممبى

صملونجاعفىكقوددياهـوأبئالنصبوفىيعالواواالرفعصالفىوجعلتصال

مكلىفىرأينيادوشيئاعليهوايزدماذكرهافهيخهجمسوتوههطينودأيت

واوفيهبهمعواذايهموهوخراوحهساتالصعجبالروايةوأشعارهاالعرب

االصنافهفىمجذفوخهاوالالنونونوحالكلوعالاونيلزفقدولؤن

قالواحدةطريقةوألزموهيةااصالقالمرفوحالجعلفظحكوانهماف

اعرال

جعاانكطاافلأكل5اذابالماطرونولها

حاللمهونثاتقولربجررالموضعفىاووهواجمثوأالماطروندؤنققع
اووافةاالضمعافونفيثبتودطالبرإلحمونويقولونوالجووالنصالرفع

افازدتاألصدوهوالرئتونوكذاثالباخونيعربوبالماطرونبرويهمنومنهم

رينوعنخةأخذتكقولذعليهئرينالعوعطغتأعربتهنعفاعشرينالعلى

يقحولممعوبوأحدهمامأمعالمميبنىأنحالالنهوعنصروننألثةذهص

بعدماعشروتنصباثنىهنالنونموصنعفىرغنكوقوعمنهشئفىخواال

لؤن4فبخرينعأننصبهأوحبوالذىوبهرحدويننىالىرينالع

رونوعروزيدعثعذهمالذكقولذالىأصنيفاذادؤنهوزاسقاطونمنابىجمنزلة

مابعدفتنصبويقتضيهمابسدهيطلبضاربينآنكاوتقتضعهمابعدهاتطلب

اليملعشرينأناالذكزياهالذىالمفعولمنالضاربنمابعدنصبضرينالع

يرماالنهثألىنيضابىيروقوةيةلمالنهلهفهطيعيلمثوروالاال

فىإالليرانفسهفىلرمخصرغالنههماعلعليهيتقدمؤلملؤمطقامف

اوأوادفواةاسالدراهممقثرونعدرهماعسرينفىالمعنىأنكبلمئنكرة

االختصار



والالنوععلىبهفدوأالجنسفىمنكورشائعلواحدوصاؤاميطواختصاال

أردتاذاهئسغنىكهعلىداالأحداكلناذلبىاحداالالتفسيريهونمجوزأن

عسمرونؤيهونجماعةونحوهاالعشرينسرتفجازأننحعلفةجاعاتتجمعأن

جاعةمنهماواحدفكلالخئالنالتئقدقوففلدحلوجماعمخهاواحد

خينريخاالعنمنواحدأنصعلىخيالعمثصرونالتقىتغولهذافعالخيل
الشماعرقال

لؤصهثمماالثرماسبينالئبقلأؤلمنتبغفث

لقلتهذاعلىجمتفلىلهارماحمنيماةحوىوشهسثالقبيلتاقمالالن

رصحطعثعرونوولخهرماحمخهالكلةقبيرينعتريااثتقتقدرماصارونع

مئحاعراقالرغنهماواحدكلن

عقالقعلمسوشىلوقدفكيفسبدالنالرذفبمعقاالسى
جاتينئحاا1اشفرقإعئدءواصجثقدبالمحواواالقومفبعى

يكونبلفظحئتالمائةبلغتفاذاالفرقةلهذهاألصحاالفرقةلهألهجاالأراد

باعتافقاالماثةوبينتالغقودمنهايعدصوماعثمرورممن4ماةوهوواالنثىاذكر

فالجوابحمكمررتواحدالىأضيمتكالالتىملةامالءقاقالىفانكورمحد1الى

النيوالعثعرينجمعةالىتضافأنحكمهااشاالعثمرةأخهاثاجهتذفى

رةالعبمثبهفاضيفلثتبهلمثمأواحدممنصنكورفأخذأحدكنرأنحكمها

النوغسيباايبدخلؤعاااليضافاخرينلحانجححرواحداالهمايضافصلو

منشبههاأمالهقحلوالحثحرينرةالعقلثمئههاوماقائلقالفانرينالعثزإلمم

ثنالتلخافألضثرينااعنشبيهاوأماصقدحضغاأدنعفكافلألنهارةالع

فنبهونألؤاوعشعذؤاأتحععتقولبثأةتركأألتسعتهيهمعاخعاصئعرةر ءإحكبم
مائتاثرهمثقوثوذحمةإتامىكالهرةعقاإلتمنوالمائةعكالتشؤاا1

عطصابعؤصثتالمائعلىاننونادضاكايثعحروزواوصكونالبطتس
ه11

عرإظاقاذإا
عمثرأءسلطخصحأدم
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ءوالغتاايذائةاقفغد8عامامائتينالفتىلقاذاط

ضاأياخروقال

ثرةعئرماثتانفىصرةمحخحميرمنشيراأنحع

اليعهوأصفحهاالنوعفىملوااأللفأدخلتوالمائتينالمائةافعرأردتفافا

لهفسهـالكيفقلتالثالثأضحفتالماثةجعتفاذاايثوبرمائتاالدرهممائةكقولذ

وتسغتلثألثقلغأومئاتئيننالثقلتمهالقائلقالفاتحائةالى

وجهمنالعمثرينأشجهتقدالمائةالىافهالمفالألرأيناأناشالثفىفالجوابكرألت

عدمحصدهاقآلنبالعشرينشبههافاماوحهمنصاداالالنيالثالوألثسبهت

عمئرتقولوالألفسقولثموشصأثةثألثمائةتقولالنلنالتسعالىالثألثقياس

وتقوللنالتسعتياسغثرمادبرعلىىتخمؤسعونوونعثقولثفصاريخؤلةةما

ثألكائةفاشبهتلنثالعااصنزلةالعثمئربفتاكودريئوةكوةنسثألثصاداألافى

والدليلافاالضبيانهانمجعلصاداالفىالثألثوأشبهتبواحدفبينثالعثمريئ

لقوونمالجماعالىالثالنةأضافوافاكااالفثقاأخهمثذاصمهعلى

إلضهمبأثألثةئحرىأخرؤهثألئتغيرقياحطعلىعشزلهنظااالمحارةعت

اليهاالثالثاضانةبعدالمائةطنالغائكلتفاذاأؤأبعشرةقالوا

أحدزوغتنونوزأنومنفرثةكانتحينهاجمورمحواحدالىتضافأن

فانعاتوازداذواسنينثالغاتلروجلعزاللهفاماقوذعامامائاتقيل

أنيصعوالئةالكطةمنالدلعلىنحصبةسننأنيمزهـالزمحماخالمقاآبا

تدلبثوالحولؤأنلوجبقماليمابتئهوانتحلتثازالكحاعلىتنصب

فيهاىليمدةالخهاطانعتاسننئخعلأتوقبفييةا1بمعنىشالمىوللمأتةث
بيشلهفىعنترغيزكاقالاعلىسننيمونن3وزءالفراوقالمكمافغل

االصحمالخرابشوداكخافيةبرحلووأربعوننتاناةفيها

الممقوالسصدألوةالجاععودارعااكيزاجافقدشورويرو

علىئخملوزأنالمميزبعدكتاغايسودابانينسنوبينهؤابينصفصلن3

فءاأل
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قلتشثتوانعندىجماظرليربتغولصصالمعنىوعلىةصفظا
اكييرابهوقعخأسثيئلوليماكاقكأالملحاةوهيافظاعلىةهىلمهيظريص

ودتتجمعهالأنفالثوإرةرئةجمنزلةناقصةمائةأنواعمسودامثلسضينفيكون

فىاالعرابعكيهطقلتشئتوانوالجرصبالىصالكثومئينالرفعصالقى

الحمماعرقولوأماوثاثتقوالثاثقكشئثواقءاالوألزمتهالضون

رالمئىوهالثالطافدهوحاضم

بينموبينالنىالجععلىالمائةجمعأرادبعفهبمفقالثذاالمحويوناختلففقد
بعضمؤمالدلجرالفافمهأطدتهاثمومىماثةقالوتمرفكلنهتمرةالهابهقوددواحده

فانءياداصاواوماالمائذمنالذإهبالنفعيلمثالعلىالمئىأملهوكلنالمىأراد

ئكسرثماحداوصارلفظهاءياأيضعااإننواواوانمئهأفهىءيانت

المستةهـوفاطأحدالعيننتاذافعيلمنءالغايهسرونكيمبىوفلدأنمالمي

علىءصاوممامئوأصلهكطناافىقعقولونشعيرورحيمالحلقكقولهمحروفوهى

فعيلعالءمماصاوغيرنالثوعبيدوكليثمعزمعميزبهحالجعمنالمثالذا

قولىبععنهمدينالمصرةالقافيةافىوزنخصعومثددىولةاهذافعلى

لهبدتئطرفةأ
تعرالحبجنوئاومنءهرشاقئلثأاليوهأصحوضا

قالالنونحذفأالىفاصئالوسئهواغايننحوابعضاذ
11

خمهالحيورتانحهـةقوافىا
إص

أواحدالىالمائةأضغثرهبمألففقاتواصلاد4أصنغفافاالبلغتفاذاأ
ءأ
لهفماأسغيرطعدإفاالأنقتلقهالهممافهألامواوجكمصائشاصه5حيطأا
أا

ابشالذالعقالهسكلىيذلمصاأعتوسثائقلتعثرممانةتفللماأللنثإ
اكطعالغوعتخوحاشابالماتفااثلمحعألتقحلهثئمحنحئرجأشؤشعسا

حماعةالىضمفانالآلئهؤراماتحصعمحكعتسحصاأللفحمعتاوكثطساكإ 0005أ

يرأ
واكاأكاوعفصرهأفاثألثةقلتاالفصزوءفالثمتكثىنومحها
شءا
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فصاربماللزلةكثالنتهزئهعثلفاألنالمائةجمعاالضافةلفاالجغخالف

تقدمجماهذابعنوقدكئالنهاالمائهرةعوللساكنألثتهاعثمرالتىحاداال

بالكريرافطافيهأعيدتضاعفصادفاذاااللفظعلىالعددمنلئثأاالئفبعدوليس

النااالعثصرةقلتواغاسوفلذألفألفومائةألفالفهاعشرةكغهلذ

تبيعنهفىكواحدهجاعتهوكذثثتبلينهفىواحدالىاصنافتهلزمقداالفا

تهاقالواحداألفامنهأخذتمذكرتقولااللفأن3واالنوعمنباوأحد

اقحلورجمااالنفكيرتشعلىفدلةالثألهخدءهاافأثخلىاالمالمألئينعالى

االدراهميريدوندرهمألفهذ

محهىعذبهمبهتبيهظالدىميالوكذعباب

ايفظىذلكهومنالذىتهـسامها

العدبهيبينالذىاالسمالىضافوهوفاعرةماالىومابعدهاالثنينءفبنا

افاذارةعامرعالىثألةؤاللثائننالفىكبهمنالبابكهذاسلبويهذكر

اثالثةأوبعضثالنآحدكعخاهأربأورابعثألئةأواللثاثنينالفىهذاقلت

41ثالنصنىالعذكمبهلبشىالىاالصمالبابشجةفىلناوقنألئمأوظ

اايائموهذا4ئالممائمالنهداألنعنىالفظذاكهومنالذىكامهامعوقياخا

وحؤنهااالولوتخرىنالنةوثالثائنيننافىفيقالقلنأكافاعلعلىئئنى

اكانال8نالثاللهاناقاألالذينفرالقدتعالىأللهقالزعععاخيالىاالعراب

أحدمنالمبنياتفىذكرتهوقدالغاوافاهمااداثحينفثآلألوقانا

أذكرهامافهاجطةنهههناأذكوكنىولكفاعةمافيهعسسوتسعهالىرعث

اأحدهماضربننعلىاثالىابطهذاحشاحاللهابابهطدأنإذهناك
علىالثافظلسأالولبهونإنحميويهماةالهتمطالعربميلىاالكثووهو

ابرلم

11ؤعثوعاشمرثألثهوثالثنضاالفاهذاثوهوقووبعهتمامهأنهصأص



01

ثحرىليسهذاالناالنثالثةئالمثفيقالمابعدهفينصبهناينؤنوال

بعمقالتقولوأنتثالثبعضواغاهوزيذااربجمزلةفيصيراالنعلئححرى

أباقكينماتبناطسنابوذكرهمااالفلتعلىئويويايناتهعوقدثالثة

أجويتهفقدذلدأجزتاذالهقذالحسنأبوقالذلذأجازانهئعلبالعباس

ئالثهأنممتمعنىعلىنعمقالثالئةثلثفتقولوزأنافهلالفعلثحرى

سبعةصيزحهموأسبتهمالقومسبغثحمهمبعهوقالرالجههسقولوالمعروف

صاسواسبعهسعصأعثبعواوكلؤاىفسبععلىفتلتهأسئبغهرحلاوسبعت

عثمرةحعلوامالسبعهوزنرثراهمسبعةصسيرتهرصبئتاشئاوأسبف
ارد

وشعلسبعةعنهدئحرأسهصاقدالموخوسبثاقيلسبعهوذندراهم

اتصسبعاصنغتللثفصنعلفهاللةبغأوالدسبعةرشفكلدالله

فاذامواضصعهافىأبنتهاقدتصاريفالكلمةولهذهسنحاغسئتهءاالالوسجعت

عثروثالىعثرحالوفلثاثافىوالاالوءبناسيبوذكرهفالذىالعمثرةعلىزدت

عمثرثالثةماكغغفوجعلراحدااحماوجعلهماوالثانىإالؤلعثمرففغوثاك

ثحررثألثعوثالثعشرعشرأحدصاىاسايقاأناالصلأنوذصر

ثذالثمنهاوبىنألثةحروفاصضخرقدإلثالثالناللثفيلةصاشىفيكون

وبعصهمفغالأيضاهحوقدععثرأحدعشرحروفصادىيستغرقأنلجنى

رفدهذاالحباسىأبوأبهوولمحدصالقيطوهورعنرنالثةعاللثول

خالفيهسيبوقااناعشروأنعثرأإلئةنالثيقولأقالىمحتاجغيرده3

أنععثرالجمنثألئةأنفيهخهيتواوفييناجمةوممنينيموفياورهب

رمععفذكرأشلوثةوهودهمالأئفظمقبىرانمافىاعللفظهمامنيخما

بعضهمعقاياهيتهحءلذلذيهوسلباجاجقحصناؤدلهوجهالناث

الىىاأخدعمامنوبنىماعلصنيمايبنىأنجمنلملماانهيقالوزأنو

بالفظمحفرفأدتتالثةأصيثهوكاثةثالآخدماهودينفسلخوإالكحرذ

يعملالذىالغاعلاسممحرىمجرأاعايهونأدتالضربيئمقالعافىوإنكصوب
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اللثبواصدكقوالثاقىنرأكهوعددمنالمحاملغظوبمونبعدهآ

وعاشرنالتهرابغقالةاالولينونأقمجوزورشعوعاثألثورابعاثنين

فاالعاشرهمشرحمي9حةوزلمحثجفرثةكصكالؤالتقلالمنخودماللهآسعة

منمابهونالدعالىلنهقالزلدوضارلثزلداارباضفأنازلداضربثكقو

زادايهسيبووقالثهفوسادتهماالميةخوالاالهورابعفمثألبئئحوى
عكهولمأزبعةظصسقلتعثمرثألثةهسذارابعالبابهذافىالعشرةعلى

نفسهعنالمبردذكرءدووزذلذالأناسحوييناعندوالقياشالعربعن

الفعلمنالمأخالفاعئحرىئحرىالبأبهذاالنوءصجيزلمأخهماالحفشوعن

فقياسهقالتهعربالأنهـخفانءحأحداعلم3عشروالثالثةبىلغتالنقولق

يهونأنوالبابواحدلغظسحادىولشىوغثصالنىقولهموأماسيبويهمافال

مقلىلثى6حاأنأحدهمانقوقفيهغامةماهولفظمنهوتماملنىالفاعلأمم

وقبلهاطرفااواحالمحوفوقعتصارظبظاالغظأولىللواواسدقاالواحفمن

حمعأنهألكسافااغازؤوذكروأصلىغزوتوهومنشكازىقاتاكاءيافقلبوهاكصرة

وهوييناننحويعضوقالياهذاعشرواحدإخياعبدأوبعضاالشدمن

وهولىمثايسوقالزائدحدالوكلقيسوقئحدوأىثقومنعسوىحاءالفو

درأثم

اواسباعالىخمهنةءصالىأنعشكثمراوالطلئم

حيادمألحففىبزفلنء

فقاتسلبويهماذكراآأتماإجمهالحاتحضفاتأوحهثالثوبأجمهاثحموانمفوفى

فقلفححفتوانذللعطالحجوزغوخريناواالؤلنفشصعئععثرثالئتسثال

5اللعثهذافقيتخريخمااالتوفخاالعرابىصوءإصاثاأعربسهعسحويألثهثالث

عندوزغجرذاثالعنعرصثاونجثالثزتوعوثألثةكالثورأيثمحمثوثةديزأ
مافحهسيبويهذكرهأنحاذخيرالحثثوثالثماببئحذفتاركلهمجمطالخو

كئعئفوزأنواالعرابوهبواللصكأصصن3صجوفيأنهوفيوناوذكواجيعا
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عثمرثمثالثبثاكرتوحمرعثئألثةاللثهذادأراالعراببوحوهأخراه

نألثةئقاممحشرأقامهمعالثابنىومنكهحعلىثالثاوبقىتخغيفاثألنةحذف

العربحمعتسافالكوقالابناأينكرهولمقريبقعلوهذاحمعذفهاين

هذاوتقولءسيبويهقالممعسمرفىفعوأونحبوامحشروثالثفالثذاتقول

ومثلالمؤنثالمذكريغلبالقرجلمعهنوءعثحرناذاكنمحسرأحدحالى

شةكامهوقلتكانكرجلفيههننسوةأربعاذأكنخمةعامسقولذف

سيبويهقالخسايمسوهأربعصئرأنهأرثاذاأربعسضاهووتقول
ثئفىصعشثعكتعخمرةويضعيثئعشرفىصثسعةزلةعثمرجميحمعةوثما

للدكروبضعمنتمععهالىثالثهمنهمعددءبالهابضععةتءالغاركأقا

ثرةالعوحعمفردةتخرىوهىالمؤنثمنتسعالىنالثمنحممعددءالهابغيرا

نسوةوبضعرجالبصعهءهؤالتقولءوالبنااالعرابئالتسعةالىالثألنةنخرى

العشرةعلىؤادؤيخاممسنينيضعنسيغلبظبهمبخدمقلألوغتعالىاللهقال

بضغتمنعلم3واللمممحتقهوامرأةعثنزهوبضصعررحالعبضعهءهؤال

النؤلااباباركرينأنحقركلنوعدإمددامنطعةةنهقطغتهافاىاك11
صا

قاذكرطالوفيمةأبىورابحلألثةصثاخحوئافيالعدثكرفيهذاكااباباهداإ

الحزهذااممسافقوقومنفاعلهـثزعثالثةعتعرأوثالثعنزلمةليىأنهلترىاة
ءا

انعثروقازرقةوهفهرونالعالجزحذاءواسفراسدبوقولرمنرينالعاشرعأ

هذاتقولذلدقامهاحعثرينوتكيماكامافذفاالعثمرينغامعنىلىءأ

والعئروناالخدىاررقةءذونمروالحثواآلحاذونإحثررأأحداالجز

الىبعالهوماوالعسرونرالماشةكحثرونوااكافوكذلذونرثوإلاصدةواإ

اوقدوالخامسوالوابسعوالثانثقىالحافؤلا1هووتقؤضامحردتوالشفايسعاقوالثأ

أفالةوالثآمالفىأفليثكقوئهملافىلفاذهـعوهأبوعطاقمالالخامحاأإقأ
منهوفاذاالضعيتفيهيملوخامممقللتصعجفخولعناأنأءاأاطهؤالأيريدوق

دوأنحنفامعلىوسادقادسهحالراوأحسعئتحسنتتح3وحسثصبأبأ
صآ

عصيتالابنأ
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ساثكماوحموكمامممقنزوخكهفسطلأربعةماعدانا

االصلعالأخرجهسلدساقالكنوساألوساديادشاسءجااخاتثألثهذاوفى

وأنسلىقذمناانموالمحويلاالبدالفعلىسالياقالومقالفظافعىساألقالمن

السكيتابن

ساديااللهلقلمإنوتجعاكأءنجمسةأذامحئاأغوامؤيرل

يحعا3وأنشد

اىاظالتابعوهذاوعائخلثامنذضكسنبننالثمقى

ممذاافوقيةوهىاكتهوائوفىيهاالعقودكلىأقالالخامسيريد
عمنعرينوالموفيةعشرينافوفىكفولد

وألمذكرثألمفثعلماحأدذىفئاالمبابهذا
نيثأخأاوآصحلى

نوانالتأنيثعلىالفظأفيبرىللؤنثبالفظيعبرفقدالمذكرأناعم

فأماماكلنوبغيرعألمةالتأنيثةبعذلدويهونالحقحقةفىمذكرالمعبرمحنه

وهذهلؤراأرتوانبقرةوهذهتئحاأردتوانشاةهذهفقولئهالتأنلثمةبع

منالثضدىءفقولديرعألمةبغماكلنوأماساتأروانةبئوةا

منهماحداووحعلتنوحوالغماإلبلالعربحعلتقد5االبلمنوئالثغاذ

والرحللتثاواالعنجعلتكاالمعنئمذكاكلنوانءهاثافلطكلاالفظمؤت

ثقأنطمةيسلرحلطمةمذهاليقالؤلمقابهلقالفانهصلمبغيرمؤحات

لهنوعوباسبموليماصربتلمطأنأفورفالجوابقغثههلىاقاكااالمظ
ذكربيهاوقدإمحربافرقتأهاالؤآلوضموىاالحناءوألميااالصلباالملكذابياض

أسوقوأألمنهاقريبةءوائثمياذكرتهفكاالصلعلىمحولةءأشياابابا4ريصويم

التىءالباتجئفاذايهسميموقالتفسيرهادمنأحتاجماسروأذلذ
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لهفدسإاثدوذعشرةتمعالىالتثلثاقأنيثعلىباب11تأجراحثةابهائنئ
أصلهاءالشاالناالصلعلىفلدفأجريتشا11منثأللثولهرذءشسياالث

كرقدمؤخةذكورفالغخكنمهذتقوليأنلثالمذكرعلىوقعتوانالتأنيث

نكرذاهـهنمايهاعلىتقعأغايعنىءأبوسيدقالالمذكرعلىتقع

عندىوكفلدأوثليوساسئايهابمنتوانغتمهسذهالوالبهاشيوسالت

اخانيثاعألمةفيهكلنمنهاإحداحعلالنهأؤليوسائتكهشاوانالغنممنئالث

شاذاثوالمحتالخليلوقالىجمراخانيثاعألمةفجهماكاعكوالرجلالعينجعلت

شماةتأنيثهذاخركالتلفيريدأنةدثأبوسقالممبىلىمنرحمةهذااقمرالينلة

ىالثوهذاشاةكأالثهذاقلتنلثذأاثوالتأويلرحمهتأنيمعهذاكخذكير

الغنممنروخشذكاالبلمنخهـلهوتقوليهسيجوقالرلمحةمنرحة

واناالصلؤنثءالهامافيأنكاانمؤناساقثرالغنماالبلأنكبلمنذكور

سااكالالتأنيثعلىثلعثهاءجاوالغغكذالثلاالثنالمذكرقلىعلىوقع

صنهليثفالصعمذكرعليهوأيهسعرقدمجمزلةهؤثاسممناقئليثأردت

بهاليتكلمنوانيوةفذاغخثألثهذقلتكاندءاإلمافعهكتثليث

الغخسيبويهقءسيدأقالأنثىالماشةالنءااافتدعثالكايةتقول

التأنيثعألمةمؤنفيهزلةطقوناذامفهاواحدكلأنيريدمؤنثاتءوألنماراالبل

جهايهشاأردتوانشألثةتقلوآالغنممنثالثهذهثوفيهالعالمأومؤث

قدمجمنزلةوقولهمؤخاأوكرامدجهاأزتواناالبلطمنثأللطوكذنمثولساأوف

لهاااليفردوالغخاالبلمنثالثفغولدالثالثوكذعالمةبخيىأنثىالقدمألت

ذكورنلرثةيقللميحمذكرللىعيهإيهسروقولهالتانيثعألمةفيهواحد

هذهقلتكاناكوقولهذلذأحلمنئألئيلرفخذكرلذراممذكورجمعابههن

ءالهافتالركئالكأائةتظكاالمؤثلواحدتكسإلركاتىدليينخمربألث

سيبويهقادثؤثحعسعنىواحرومائكأنثهـصاااالنثثير6مى

لهقلتنلطيريفءدأبوسهقالتطهافىزميردلمحالناكالبطمنثاللماقولؤ

ثمحراساةمحخصأء
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لمالنكبلإكورمندشالثةلهؤخولسييويهقالممهالبطمنطابثالث

لراالتذهاالبلهنرغيالضتصمالذكرنئحثواكاالتأنيثمنبمثىتجى

يريدسعيدأقالهءالهاالتثبتأالبلمنقهلدذكوزبعدقولثأن
إالبلمننألثقلتفادأوالمذكرالمؤنثافظهنللسابقالفظافىالحكأن

واغاالتأنيثوحبالغخمأومناالبلمنقوذالنءااذكورفئعتالغأو

ذكورمنثألثةظتاذاوكنلدتغيرفلمالفظاتأنيثمايوجببعدذكورقلت

لمإالبلمنذلدبعدقكفاذاذكورثالثةبقولذلرالنذكحاكئملزمفقداالبل

النءنساعنيثواناثخصثالئةوتقول8سيبويهقالاالولالفظيتغر

للنظتؤنثهاالولالناالولصندهذاسعيدأقاليمةمذكرععماانثمص

ءيهسيبوةالئالىفىوهومؤثالفظتذكرهذاوالمعنىفىذكرمىوهو

ووسعمدأورالمؤنثةنالكلالناألرحااكاوانأكقنالثهمقوشله
أفىأ

صونيتطهقأعينخهمالرجالأحعالكمأنئواواغاإالؤليشبوهذ

فى5أالانسانعندهمىمماالنآفهـىئالثيوقماليهسيبوقالءلهم

مؤثالنفسعيدأبوسقالءاهاايدخلونوالواحدنغشيقوونأخهم

وهواعرالقالالرصاقلهأريداذاأنضثألثةقهاهمفىللعنىعلىحملوفد

صطممهاط

عيالىعلىلزمانصارملقديفودوثألثلىأئقيثالئة
صفةالنمابةأنوذلذوهولمججايابنثألئةوتقولقالصأناصىثةثيريد

لغنطصنكءىصافاخاإلحبمهفتفوىالصفعلولمقىصفةثمبئءفظنهفا

أردتادادواب4ثالوتقولصاباترصاليوجمىثقلتلطنهوصفتصثمبالمذكر

االصلعلىفاخرؤهسادبئتمنهىواعاسفههمعنالدابةأصلالناوذكرا
طالاللاستثالواششخملصفةأيطحأنغءعكالباألكلمياالجهااليتكمكلنوان

رصالثألثةفيقالالفاعباضراصددباءاأأنلاألءيدأبوسقال
صءءا

اقبلىصررو4صدناذصهااعاصهازانلثعديعمللمفاشللطأكابمهواوأ

الموصهـىفا
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نثابترجالثةممتكىلىالضكوفوفلالموفلدعلىلذكيرالحددصكموحعلالموصوف

كاهمكلدفىلكرتهدابةفىالموصوفحنفواقدكللؤاانذكوردواتثةىؤ

وهمءوحمراأحمريغالكاءاوأبطغيقووبئالخهماالملصفةأبطحأن
انانهماالمموصوفيزكرونفالءياافىلناوتراالبفىكنايقولون

أدزموهقدالغوسالقالمذكرأرثتافاىأفرايثالثوتقولسيجويهقاال
أنكاغدمازلةجمصارحنيألذكرمنهأكثرالمؤنثممهـطوصارالتأيخث

النالموصثعهذافىأفراسثألثأفأبوسعيدقالالمذكرأكزفىالنغس

قالحيثاالولالبابفىذصهوقدمذكرلىءوقعوانمؤثالغرسلفظ

وتقوليهسيبوةالالمعنىوهذامذكرأأحدانااذاأفرأسخسة

منفقلتبينصثماليالىعلىاالسمفنتأالندوليويمبينمنعضىسلرخس

قدااليامأنالخاطبويعمنأوخلةلملخشتقولأنكترىأالدولييومبين
رلأنهكاااليامذكرعنبذاثاكتفىاليالىعلىاالسمألقىةاذاامالىافىدلختأ

فىهذاوأشباهيومهوبهرةهووةأخهاالخاطبنيصموجمرةصحأتيحه

علمقدالنهايالىاعلىماوقعبعدلوكيدوديلةومبنمنقولةفاغاالكلدمكثير

الجعدىوهوالشامحروقالاليالىمعداخلةإاليامأن

وتجأرائضيفالنكيرأنوممنةرلييؤيمبينثالهالفطافث
وهوعلىاتذكإلرعلىالتأنيثغلباتجعتاذايالىواإماالأناعلملىءأبوقال

أنفلىفىوالسبءااالشصعاحةفىالتأنلثعلىرالتذكالغلبسةسالمعروفسهخالفأ

والهاللالهأللبرويةالمحزبممثههصرمنالجديدالسهرالدلخولايبااليامءابحدا

الثهواايامحسافىصاهاىالاليومءلأفعصيراايلعلأولفىيرى

االيالىواألاألياماتذسوممتأبفاذااتمغظفىإكالكماطجىلحابقةهىواليلة

لمطتوشالثأيامإلثبقىال4ساألخدناءزيشأقاملمت4ؤأنيثاكءظاألتحرى

أيامعثحشيرددرأكثأثحهوأربعهألنفسهننحنوثوعزوحلتهامألى

يادباندواوهغانئةإهاثأحرتولزالثؤانهادإدلىءافطاادفأحولمحماااخ
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فلذلدخلتةليةعثسالثننيوكذلذيياللخسيريدميهاولخسحلؤنىلخيفيقال
ةاحبقمنبقولهوكدثملىلليالتأفيثجمهاعلىءصفطعشرةسارضقال

إخةالنافولةومف

لمةتزيومثألئاشفضافثو

ئطلبههاوأياابالثالثفطافثولدهاففدثوخعثبقرةضأيهالبيتومتنى

تفقءومعناتضيفأنأكرمناليهاذفعفالنيألحالخكرمنتقدزأنو

خسةيكلطاهوتضهلسيبويهقاللهطلبهاكأتصيحمعخاهوئخاروتحذر
لهيقوقوزأنالالمتكلنماللقهذااالهذاقىاليهونوجاريهعبدينبشرصن

أنصمجاريةثحسرةزخهوالضبالجوارىهننمأنفيعمنرعحداعثخسة

امددابهبينالذىماالعليهميقععثلطااالهذايهونفالنبعدخالصيدمنتم

ئياذعرةمحثخسالنليلةرةعثخسوعذابينالفرقبقأبوسعيدقال

خيهىظلرادولمجلةمبينرةعخمىقلتافاتواذابعدتهاأياعامعهاأنيلم

الخسةفبعضوصاريةعبدبينعثعرمنخسةتلتواذاعشريوماوخةليلةثحرة

التذكرصااليامفذالثليسوالمؤثالمذكرحوارفاختلطوبعضهادعبمحثمر

مجدواليىوليلمبهيئشرمنءخسةالقياسيبهوزفىوقدسيبويهقال

هانويشومحنأيامئالثةنقولإلثاقدذلذصازانماآتهسعيدالألاسراكلدم

عليهلزكربانعآلىاللهقالأيامهامعايلىفىوئحنلعالثألثنفولنياليهاكامع

ايتلثياخوموصنعقىومالكاالرمؤاأيآمثشلزالناعىألتقمأنايتدرما
57ءا

وتقوللعميبويهقالىراحدةقصهوكاياسولليالثالثاالسيمامالشأنإ

لمءسءسلمووتآ ل5ءيىأوسفالءؤكرباصمكسرعيوللساكاإدوتاألنذودد

بمفزلةفالذوذاالبلمنصألثثكقوافضاوسؤثصوراذنبمفريدصبهوزأنذود

جمزلةءأشياحعلوأإلمثهمهافقاءأشياثاالثوآصأووفعمدكالوالختماالباأ

ضصصءأأ ءإكعيانيدأهـأبوسعيفقالأفعالمقالومحارطكعأعلحهاكسرواشافعاق
خ11

يقالالظااهرأقصهسيعوموضوععهناحقوكلقالذؤدالدثسعهمؤئانوان
ا

فالث



ااأ

النالخليلوفلىقولهعلىمعمومنوعحدواثمئئالمحءأشياالنءأشياؤألث

بهموعبيستنثهأحماوداودوابالكاأنبهسروليسءفعالعندهزنه9

هماءأشاجغلىافقالمؤنتممنهءاالحماهذهمناميمواحثفعذعرةمك
اذاكسركأوالقياسعلىلوكسرصئخبمعنناثبةءغالووزتهاالتنثكرفالني

نعالثةففاوأوأشياخوشحيئوآشالثبيثيغالءأشيايقالأنهالقياصهىمحلى
ومشليعويهيسعقالالقياسعلىشسأالوكسرءأشعحاثالثةيقالكاءأشب

ثسعيدأقالأزصالمندربدالصرحلةالنرخلجمعفىرصلةثألثةذلى

الجوعفىليسفعثةمكسرالتمعوليسمؤتثلةورضةزخثألثةقاوأخهمأراد

أنإلقياسوكلنأرصألمناكتتئوأرجالعننائياذثرججعمالالىكسرة

وديتازوأغضادأثعالوصجمعوعفئدلمجزوزنوزنهشخالالنأرحالثالئةيقال

وؤعميهسيبوقاللفظهامنلهاالواصدالنهذلذمنوالدودوالغنماالفي

منالمينآغئهثالثيقالالنغستأنيثعلىىأئفثألثقالأنهرؤبةعنسفي

اعوالقمالءالنالفىألثنخصنالثةبقالوكاالناس

العثسرقبائملهامىلمبرىوأنتءعمثرأبطنيهنهتاكلوالت
باوقالالعربلطوققبطقلقبيماةيقاطثنهرقبانلعبريد

وأكنرثألثحيرمنئغطلالثةموأسبعقبييللتا

الىردفماسمءأخعالةأوثمحطأبطلمألثةفتأويلعلىفذقيلمألثةثوأنخفتمال

اعوبنوقادقبائلتالثمعىعلىثالثمنخيرخوالفقأدالقبأئلهعش

بيعةرأب

ومعصوعبانشنخوصىثألثبرآفئكنثمنلمحوزفصيرىهمان

بهنلموانعنياعطاطيقوىوممانسوةثالثعنىأالننحواكفأنب

اميلاذاقونمحوأتايقحمعألهؤيدأبعنأبوصافيدماشدالمثأ

أقأكرنحمعتقفىتكفمحليدلذكابهوثقادهعاغريحةوسكطأفي
محمولاليكودفهدالمموداولىهالزاليقعمنحمعثقدوقاداالعربىمنائهح
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3ذهـاعوذاوالمذسهاهىالمعروفواغاأةاكلءوصقيالئلىص
المدينهوأهلالعراقلأمنأفحغحةوأهلهمىذايقولونعهأهلأنأبرصاضم

يزالةالفرنوالعددبابالىنعودثمضرضشئفهدامكأهلمنأفصغ
ستةعدىقلتاذاأنكدلدبالمؤنثالمذكروالعلىلمذكرالمؤنثعلىشسقأن

مذكرابعضهمأجعلأنلىفليسرصالستةصاعنىأنعقدثفقدونسارجالي
إخوأرشسبناتنالثعندىواذاقلتذكرونثرثمعقدثوقدمؤصاوهضهم

عرسبناتنألئةعندىفخغولالعددفىءاااقاالختيازأنكلناوىبنات

وابناعرساحدالوالندداافىءالهائذخلن3اإلخعياراوىبنات4وأرة

غرسىبناتتألثيقولانحواأهلمنضىمقبعضكلنءالفراوقالاوى

نالئةالمجتمعويقوونالذكرانمنءبالتامعكاذلدأشبهومااوىبعاتثوف

ونلذأشبهومااوىبناتألثذكورغرسبناتثألثولالكنانقولوبناضا

رجاالبربدعندناالثالئةوالطالثثالئةحاماثلىتفولسبالالنشيعايصنعوا

التاأسماؤهم

العددمحطاااللسبباب

أدأغطىثألنةفيمنيراثكلنفانأوأربعةئألثالىنسبتاذاعرءالفراقال

المذكرشراالىنى9ثلمقلتأذرعلجوثطولهأوشبئالوالكلددانكأ3تالقاثثالثة
الذمسدتيئأعنىثيحن11لينيفوقواأنلدلىأرادوامملذكروالمؤثكالمؤثفحها ءا

عاهسنجاوهنذفبخأمنناندهرىالمديمالرالىنسبواكماهطالخفلر

اخرالىؤنموهفأعنئعرىفىذاهتقولتفأمحصرينالىنسبتاذاالغودفرمحاقاتا

ءاوأويامحعاوأثهوثزالمألثينالىالمنسوبببنيفرمواأنأوادواأخهمونالحردأ

ذاإثالمحشلألوعدقالذياثالىجوأإاشاذاوأخواخهالمحعقهإمأالتح

صوالىحوصهاكنعمبماصاداالعرأومالاعرابيلمعواسفال

بولماالولكنسبتطواغأوستىضىهاليعئنأدلقىاصقةيوثحسحس
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مخالفاوممنالمصنىعالأدذفكنيخعلفواالولثابتخراالالنتخراالالى

نسبتكبمترلةؤللثخاشاليهئئمبذاللتخسسةفىخسالىنسبورى

مخعلفثئكلالىيضافدابتذوالنثطفولقلوال9عاهالعماذىألى

ؤبهذأقلتعشرنرأعاائناوعرصمهطهلهأنالىثونسبتواناوغيرمختلف

سرأحدطولةالثوبكلناناالحمرقألأيوعبيدىؤمالأثعائوثوهذاىن

أحدطولهيقالولكنءعابالعثعرى8أحديقوليمنكقولاليهأششاذراعا

ههناأبوعبعدغلطوفصثلهفماعمداعثعرينطولهكلناذاكذداثكثرنراعا

شتافاقيوقال7اصلىئذكرهماوالعثمرذراعاأحدلمحقالانراعاكرذحين

جمزلةجألاحمنالىيلمسبوإلماصاوزذاماوالعشرىفىدصأحثلاليقال

الىطرزتاوانخرااللريدأنكيعلملمأحدهصاالىنسبتاذاواحداسم

الىالنثهبأرادلماالعشاعرخركاقالاالالىنسبتهصمأصدهماالىنسبتهذلذ

فرئزرام

اززقمنمير6االطىالذكمأبقضلمزيةفررامية1خخنز

إحدىطولهشاوانعشرىأحدىعثمرقاتيهدطولهأنالىلؤيانسبتواذا

قعريعإخدوىثلترةعقولةقتشوانغسرىإخدوكثقلتعشغ
النكريرهذااليوفالافربرهـىالىالنسبةفىتقولكانوالالعين

كنىسالمظسلىفيكررونزيدوربربإدتهيقولونتراهمأالأفرباذااكمالبئأنمخافة

التنوينموخودعاذالخعوض

دثمقجهتهعلماوللمىجمهرألمعىبالمح

مطرالمؤؤمالمفكرا

بلمظوالمؤنثلمحدكروبهودنءاالحرأغنغالعددمنجهتهعنالمعدولأناعم

اوادخالواحلوأحدةأوراواواحداكأوأنتأصأدأحاثأادختقولراحد
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وزباحئالثث4كىواادخعذلثائنتينأوإئنتيناثنساثيعنىتوأفتئتاءئئا

دفوزباعؤزالثومثشءوصاأصادعنالخليلوسألتيهسببوةالمزباح
فلتصرفهفئركجههعنمحدودالواحذاواحداخدهأخرايخاهوجمرلة

أنامحلممسعجدلأقالعرةجمهدؤصفيهرةالنةالقالالنكرةئفتضرفه3

ثالثةأوشينأوابواحدرتصفلتاذاأنكوفلدومعناهلفظهغدلقدوشلأحاد
ءأوثضاأسادقومصاحنىقلتفافااكزوالمنهاأقئالبعنهاالعدةتلاليدقىفاغا

ثالتةالثةأوبناثشاسينأوواحداواخداحآفرفىأفبميدؤفاكارباحأوأوثال

منمنهمأقاوسلبعةألرفيهالصرفمنوالماختماأكلغاوانأربحه4أربعأ

فىلعاففالمقومفمللفكرفمنحتاهعلتانفاتجعتومغدولىصغهانهقالط
أصادالىواحدكقانمفظعلفامالمنانءوهماعذلقفيهفصارفالمثنىوفىفظا

وافلألثةيهطاالثنبلفظالمحصورةالعدةايرفتغيالمعنىدليوأمائناالىاصينومن

غمرحهةمنوقععدلهوأنعدلانهاللثوقولصىالمماذلذمنأكرالىا

ولئحافحراوفولخاكراتايصلمرفإلهأنيهونحفهالعدلبابالنلالغه

فصالكعانكهذلثواالؤلىالعثةمنصارأكرقدبالعدلالنهحعوانه

ذكروقدصوهصورألعومثلتالتوةومئئءويرخادومأحادمركةومفعل

خاشفجقالييخماءالبناينهلىعلىثغإحاالىمنهلبنىأدالعنعالغياسأقالزجاج

روغعثارومعئسعووتساعومينوكانبعوموسباعومئسدسوشداشوكيمق

يقولونانحويناضوبهءوالفراالعكعتابئهمخوييناكثيرمنبهصرحوتحد

لمألثومثنىخةأثأولىيرتعالىبعولهكهرهتعلىبناأصعفاستدلمحرفةهاا

حماالفمارأوعسدقالؤربألوثمألثجمخمأبهرةوهونحةأفوصفكهورباع

ثهقىزباحوهـلمألثئ5صءالنسامقيمأحماطابعىافازضالرتعادقولهفىقأجمالمقال

وأرإالثألئاؤكماثنتيهطألمحيناومعناهالكمماطابمنألبدوزباعوئألثمثى

اعاأنهىوذسعمااصعويينامنأصذاأعاللجهـينيضصوفلمأنهاالعماأبى

اقالأنيثعىغدلوانلطثبلمؤأثنتتناثنعينعقولعلىأنهعاتانفيه
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الخطافىلحهأصلكرةوالنفصكروانهتأنيثعنعدلأنهعلتانفهاخعانهأصبنطال
رعاوالاالساحلىغرهموفالفرعاررتوالالىبمكأتخففالنيخفغهأنينبنىنفهذاءإالشيا

أوشفيهاامنءسء
سغعنةاألبركيوثالتتئنىأخةأولمطتعالىألدفالالغرةصفةالنهمحالوهناهومعرفة
التسبىوريرجىمنالثاعرفالاثنينيناننخطهكىثهوزتاع

أولتهامحوحوبخلعد
قولهلحقعىاوتلثدوههحمعنىالناستبنىسباغهنببوادأهحلىنهاو

فقتهآميأالمعروأالفرترخةورباعوزالثمئنىةأأولىثلىطئهىالثقالمألفيسورةفىوفال
فأنترافرامعرفتنأربعةنمألثشثرئهعنمصدوللهاداالعلعينالينصرفالنهوزباعئالث

فوذاكلهاغأخرىثقالقولفأناكرهذاكأالنحالئوغعدلهأنوالثانيةاثننينوأثةأرلعة
وولدكلهكطلل

تاشباطلتحكهولهالصرفهنضغأنوضالئزالنمحنطالفقالقالهنهـمحلىءالدسا
لمالعربعلىوتعولولمءأ

الحقكائلثبهدوليكل4تولؤعقاالشتقطضربالعدلن101عليهرادادأ9بوقال

لهملميهةنحاهدقوالألجمإووتريد4هبالتلفظانكؤلألخارثقطألصطواغطدوالءشتجاكلوليماسمت
بانعلهمزلوأىالمعرفةئوؤنىقىيدبعمركأةأالترى11وثانياعمارئظههناناخرلفظعلىبهاممية

آإحرفةفىزفراعراسازالمشتفاتكؤلذوللىأخرىوؤلدبكلمةتالنظفاتمعرفتينوزافراايى
وزافوعيثمادير

وإبوالحهمعرفخاناخرافلىبهلصصيمستوموعالمتخاالمظانفسماتشتقهبسافىقىيدالند
الدىصاخحقودهـ5

جكراأندعفالشئبلفظالنريلىذلدونحورباضوصمتضرباضروباوضارباأناذالعلىلدل
انوصصهوزفراذكزاللمافصارالمعدولائنينلمجثنىورزافرابزوابفرعاهسئريدكاغيرهلفظمنه

رأماحدرلينعبر

جغهـعق4ققولكدلاظاكلنحددلىحثىالجنسنحمذاليىاذمألالمثعقاتلسافىهمحالفتمن
اصوءؤاطجكأعالنهاالفظفىحذكؤ4علىالمئالعدليهونأنبهزلمماوصنناهمهىكلدئ

أويهرةكنمعرفه

ديثاطففىتعاإلصلامدلاالالمعنىيهونأنوجبايفظفحذكؤفعالكأالمفىنو
كألءاءأأص

لموسرلمئهاللهسرادلالقبكلنالذىفظاغيردلأانغظأتكاالعدلمبلكلنىالةالمعنىلرغ
رأضازفرهـخأبىكهإواعاميقكلنالذىمخاالىهوهـءكائالمنترطأالكذلداالمميسوا

الزفرنقول
دالوسىكالمردنلوكأالمهفىصدلاأنعلىيناةاننخفىكلتالذىكأالىهومثنىإذىا

إطلملماأبوراوالىكابوسائىفىبئاةيمحمىنأنفرجبقاالشهنالفئربووافىأؤرالعضدهملأل
محتهقه4بهتالكثرةصببااليحبحبمعنأيانانعلمطالضعريفأنكادلليسالنىتقاقاال

الزكزىشحمدمخي
احمحهأللهنشلفععترإخسااخصمس61
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إالشتفاقسيههـئاكنققالالمعنىفىالعدذلوكلنفانياالضرفمىالمانعة

والصرفكنالمانعةاالسبابسافىمعننقكلنلماالتعريغنكذالث

لمينالفاءأحمامنالمشتقاتبعضالىانضممنيهنامنصجبناكنكذيث

لحصولاليئصرفأنانتعريفأوغيرفلىالرمانأونالمآوالمفعولينأو

االفظعدلالىانضماذأالينصرفاكاوالتعرىالمضدلهافعهالمعنين

األىهذاالىئؤدىىالمفىبالعدلعماطكلنفاذاكألثياالوإيرالتعريف

ءاثشياهذهئالمعنىفيالعذلفانوأيضافاسدأنهعلتلاشبألهوخطأ

علميهالتذئحهاالمعدولمااشااقىالمعافىالنعظاالعدلحتصغال
مجوزفكيفهىعنهاالمعحوليااللفاظفىالمراثةنتلةالمعدافاظاالمعادةمي

أنكترىأالمقصولةادةفيىااللغاظيقالحاالكامعدؤلاخهايقالأن

قوفمقيكئلمكلنكذلدفاذاعاصعليهيدلممناكالمخاعرفولىقىبد

كلنواذاجمستقيموالمعنىالفظئعدلثيهينصرفلمانههوتخمثنىانقال

علىعاوادلاايهونأنخجمعهآخرلمفظبهيرأدلفط6لهمنماذكزالهدلال

كذلدكلنواذاواحداممفىالعدليتاكررزأتوأالمعرفةعلىيفعكرةأا

الخويينمنأحداأعلمالخينبيضصرفلموزباعوثالثى4فىاستىأبفقول

تأنيثعنعدلوالهاثنعياننتينعنمعدولعاتانفيهحاحأنهمحماذكرهما

عقوعدلثالئاوثألثايننثانثناثنفعنلماعدليهوناليخلوأنأنهفلذخطأ

عدللماأويهونومساحدلبأفىعابتكرردلالفيهتكررالتأنلث

االولوأبهنثاهفعنهررولالمكلنحيثرمنالمألهـثذنالتأطهعن

بىأئحابتكررهناكاتيهرراالعدلياكونورأقفألالمدكر

11بريدهوأنانمااحدلاأنهنفدمناهلماكوهوئئثرىفىوانأتيثامحساجد

عنهالمدولالالمعنىيعكررهؤاأنزلمنكذللةاقااخرلفظابالفظ

كلالصزأنايكلنعنمحدواليهونأناليستقيمألهفىىأالدولالىفىوال

اأخهمانينانينمحندلءانهالخويبنفوليؤهمنلطوالاحمبندولالىيكون
بريدون
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ايضعرودعنهماكاالمعدواللغظهمنهمذاالتمثبلاكاعخهماالعمدلجمثنىيدونلم

اذاانننخيرهماالمعنىأنالناسفيخيراثنينوهمااناسافيهوخيررجلقولهم

بقولهميريدونوكذرحالرجالكلؤاذاالناسوخيراننيناننينالناسن

العننصااثضينبهيرادالنىاثنيرةبهيريدونافيناثنيههعنعمدولمثنى

المعدولنمفرداواحدااحمااالاليمونفالهالمعدولفاماجيعاغظتينا

ثطعنهاكذالمعدولاقمفرديرأفيالمعدوالتجيغأنترىأالعنهكذ

أنلثفىوثألباننينفىالدىليعنيهووئالتهومعنىإفىالمعدولقوالمعتى
ينتكوراجموبئأنافايستفيمفالقبلةأددتاننيننبناثالعدلبعديدفى

الجعهنالضربذاكنالمعنىلظهورهذاونحوهلبأئهناكتكررالجع

يهونأنمجوزأيضاوالماالكسثريمعالىاألؤلحاداالألنيهعنوخروجعبه

كرالمذلهواالونحهالمعدولأيهناخرلماثقآلنالعأنيثحمنعدللماثفا

أبرأسحىقععفاوصسههذاوالىينصرففلماالؤلالمعنىالىانفمنقالفصارذلد

عنأنهالموضعهذاسناأنالعدلالنطالمهومنعلضاهيخا

منجمنعهالولمتأنيثعندلهاومغذولةأئهاالصرفمنمانعاثقاليهنلمتأنيث

لالعالصرفمنأمتةاغااتأنيثعنعدلتوأخهامعيدولةاأانصرف

كانفانالنكرةفىرجلبهءاذاخعثسرفيهسيبون3أالقىىاالععر

والععويفلعدلالتأكعدفىينصرفةلمخعفالكذلبهصنىاذاأحمداليصرفا

المعتذواغاثقألبهاليععداتجأدثعنالعدلأهعويشلذغيرمؤنثرالمعدول

أنئانالثعويفناخرولفظابناأولفظءببنايريدأنوهوصدلالنضقبه

الصوفمنعفىبهمعحذاثقألالعخريفعنالعدليكقواخأيخثكدلىإ
نوالنهجرةاصرفىءالينصعوفاأنلوجببهعحدالمنلوأنهأالترى

النكوةفىعرصرفاوفىالتعريفعنومصدوالمعدوالإبهرةاحاليهون

لموافاكغالبهغاللرمعتذالتعويفعنالعدلأنعلىاللةثىاالجبعفودفي

محرفىينصرفالمواعانقالالتانيعنبالعدليعتذأنأيضازلمثغألبهيعتد
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كرانعكرفماخعريفازالفاذالهماخغصرفتلموالتعرلفحدلأشرلفطأخسللىء
لجدت11هذكبيرافى

عنلالمعديهونأنينبنىفكؤيثثقالهالتعرعنفيهبالعدلعتديولمرآوورلف

علىجمعااطافاالمؤنثعلىحريهيدلوالخعتأنيثاكاعوهذاالنثاشأااسهونجرلمعرفين
وصومواال

ؤثالثسثئحةأأولىيرالتنزيلفىءحاقدأنهأالؤىمونثواحدهأن
ءمحهالحعيروأيته

اقيقولأنمذكرفاوجازلقائلوأسحهخععلىالموصعهذافىرىكورباغاتاالرواةض

خرزالطبسةضتداهنواهـءانساااعحرىلماؤخثعندولموروالولخاجمطكىأنلذمنت
ثالمنابا

11الضولهواوصمذكروواحدهاإالجةعدصفةحرىزكرالنهصانهيقولأنمهرالئأحادأصادفى
الضربوهزاالجعهاتأنيثتأنيكنحيثمنءالنساعلىواغاجرءوالوجهاللاط
قلهذا3

ظاءالنساتقولاذارمماتقولأأللثقىىأالصفقىبلبسأنبثإلىمنعربناالمصراح
مماءافصااغيرعلىجركاءاالصاهذهعليهجرتجعتأنيثءانسااتأنثنالشريدبنعرو

ثيءفهوالفظاأجلهومنواغامجقيقاليسخاتأنيثالنجمعتأنيثتأنيثهبنةصئيخاطب
أخذالعدوفء

انثاعرقالالحغيقالمذكرعلىءاالسثاهذهحرتطثذأشهاناروماوار1011ءج
رجهامحهم

12شفيرحأللأحأدأحادءافامنذذتهاأحثموهوأولمعوية
الساعرأدضاوقالالمصئرحاالفىعلناظاحارعلىأحادفأحادوههابنين
ءفناقتاتجمولقد
3داومءناةئمقحولقدءاومو

المحويينأدنانرىفاكالوهوجمغذثابعلىدومؤحمافيهلمتجرى3بالثىوبيثثلةهيوقىكت
لمدبرامسأ

محلميهلممايدذكزالهالدىذاأحقأجمااصهاذهبانالافاهذاعنرغبواادددفعتولض
مجرةوانهتأنيثعنعدلافعنانفيهاتجعإنهأمحابناقالقولهسذكرهفاماماثريلطعخة

صذفرجماوالفالناكرةالننحغفهانينبنىنفهذاءاالشيأصلوالنكرةلثلطفئءفي
راطء

هصماصلذمنهمأحااعلتيقلولمعنهيمدةاطئسغلطأنهاءفاءء5
ءحطااالمدمأ

مالدتصفهوأنهمعدولألهالىاالنصرأفمناصتحاعهمفىمزهبونوامحاعنهسهناخطألهبمصعلى

دلفاذااالصلاتواناككرةأصابنامننهرالحسنأبوودالقولىلمجا
حرىكأابرت

غرءاليهانفماداالمصرىمنالمنعفىالمعرفهعنالعدلحكمفىناماالعها
وخدحما4ت

قىالصرفمنامتناعهفدطعلىينلدالمعرفةذكزالاقالمعىفلمساوالهوالصوابذئابعلى

حعحزإكلمحمحاوهوالحغط
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لىالعلىفعهوالصفةلالعدىمنعخهسمكرناهماذاالارفهتكلنعأنلبموليسعندالنكوة
ولفظ3زثابذ

مشئهالبيتكاقالهؤدقالبهمتاغيرأناوزرياعالاحرباءافراالوة
جؤيةبنهسامملخصاألغشاراالرجالقكفرحنييهـئتريئوكنم

كثجمروإكألىأنخوحىوشنىشلفىوقالعليهالرقاكاماوهذانالثمخرجكثارعلىلنس
آفيمنلعالثفمومئتىنيئكهمجرىكقولىاالئهشمعدرالمذهبالمذهببهأردت

وأدأهلىاوبهنهاافىعصوربعتهم
النماسصنىاسىدولألريفتبرإب

حماومثىحد

في51وهكذارواأدخلناصضافاذلدسننماالبصريهنفقاقدالععرجمافىاصحويونااختلففا

وابالصعلىيدهسااللفماقعللتعرفومواالالثافمعرفةرآخرءزفقطاخرهوايدماثل
الملزمةهذهأولفى

عهد4ءبعضالىبعضاكؤأصنفتوأواحدعلىزادفانوالالماالفاالىباالضصافةموا

اللهفميدمائةوئأباالثالئةمابأثألثهدفنعرلمواللىبااللفاخزوجعلت
لهتعالىء

هذاأنفىخألفسولياقرهماألفمائةلمحرهمألفمائةوفىرهماامائةلمحرهم

الرمضوهونواعرالقالالعوبملىمنوأنهح
عالايارواكئافىاالثالثمىافأوفيالتسيمفيجعوقل

اوجبالحسنذأإوشبهواالخافىاالولعالمواالفاالادخالفيوناجماوأصاز

جماهذاوقالسوااوجهالحعسدثهذاتقولكاالدراعموالخسةاالنوابإلعالثهفقالو

يافابصرمنصوباالعددكلنواذاإترهماااليفالماثةالثألثأففاأيضاطالى
درهماعثراالحدرمحىاعنرأحفقىمتقولاالولعلىمافىوااالفاخلىتيثث

ريننخفىويقورنطالوانتخراهجرىومارجألاثسعونوادرهماوالععصرون

اواعوفيونأولهئواللدمااللفغإلرولةاليزيشتملمحرألفالعثروندرهمألف
3مثرالدرهواالحدالدرهمإمئثرونافيقوفىدجميعافهماموالااللفيدخلههـن

واختلغوارهمايلىالعمقراالحدفيغولونكلهنألطئموانلىااللفيزحامنومنهم

الفعغفاهلىءاذاسوورحوئلمثهانصرهماءأجرامقكلنافشأ
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االخبرةئوالالمااللفخلونئلثالدرهموربعمالدروثلثالدرهمنصفنيقوا

أهلوقالايجبالحسنشهئالدرهمالنصففقاألرردالهئخرىأخرؤهوالكوصون

الممداركقولذاعرابالجيعوأتبعتالمقدارجازنغساالجيعجعلتاذاالبصرة

هذاواليختلغونهراهماةبابرتوعالدراهمعةاورأيثهالدوةالخم

فصعلىغئرالعربمنفهماأنأبويرعنههحيخازيلىأوكطفقالالفارسىفاما

علىيدلاالطرادمنفامتناغهاللرهبمالثلثوالالدرهمصورإلأيغهوالهيقو

فىرقاماالمائهفىماجزحدوهممائةفقيلالمفردالىميفالمابلغفافاضعفه

كذيأنانسعابعداالنىالعقدكلنعمئوضعوإتكلنجثمنصعينعشر

وثالثالدرهمومانتادرهماائةمفقيلعرففاذاااللفالىومابعدهدرهيممائتا

تفدمايهالمضافاتعرفرهمأاقيعا

المدىكروالمؤذثبهينعتالذىالدأاصمباب

قوكذثألثخهنءاظسااوهـأيتالعئنرالىوكنلىثالتخهمالرجالرأيتفولدوذالث

بابمنمصيبويهجعلهالمصدوولذلذعلىشئوأرالوصفعلىتنصبهرةاالى

موصنعمنعلئريديهفأفوادابقولهالجيغوثل4حدبهرثوهفىوحعهرأيعه

جاوزاافةاالضبرىحاتموأبوءالهاعلىبرىبمافصللهيهنلمالمصدروان

إحدىعشرورأيتهئثسعةالىوكذلذمعثصرأحدرأيهمفيقولواتقثررةالع

دررأيهموبهنجمئورأيتهنرجهمعرأئتىوقالمرعثالقسعالىيلذنمحثو
واالبىلعيئلعدهاوعاالثالئينوبمزلدرجهنوعئثاهنواحدوجمئثرجهمأحده

بالحنالعلىوااللفالمائةفةاالصفوتقعالمائالىبعدعاوما

ينتبئاءدميسااأأجمهاتفييفأنيخحئحىامابابهذا

ةالعشثالىالالتحهنأفتجاثرأذاأهدداهها

وخهفهذاصاحىنثهولوملونلموثةقرشععونئألتةكلءهؤالتغولالوصفوذالل
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أنعلىلدثذاوهثاعريضأناالممألسمالصفةئخغلأنكرأهيةمكلالى

موضعالبسلمذكرالنهمسفكلنهىءاكالتمئاباتثألثةقلتافااباتالن

ظأفدكللهصارالمنكلموصفااالبفعلملخا3االجممنالمكاالمسفةفبههق
ولثالهاأعئشرفلةإلحعشةءامنالعزوجلئهأقالبهافهموثمذكرين

إدضاتالبااللؤاعئبئنأنصمهالعددأنكلرم11منتغدمفدكالقاأل

تفولأنينبتىواغابنؤعليسوالخهميينمقرل4ثألتقولأنعئسطفلذلد

موضعكلسمنةبااالموشقأماصفهاافامةوابسيطفترخيربالثألثة
عنتحجهافيسنغنىالموصوفعوىهمكلوفىالكزالصعفةجربئووجما

11هـ

عشرأىثرأمعالهاعفوجلفالوإفلدبمثالثرتعصغوللثللوصوث

أهثايهاحسنالت

يخالتارباب

3لذاشهركذائهئهبت3ثاللهقاجلةأؤليهتبونمفايخاقار11

ويهتبونيومكذاأولئويهتبونوكناشهوكداوغرةوكنهركنالوئمئت

شهرمنوصاخلتيلةأوشهركنامنيومأولركتبامنيرمأول

اممستىبخهارالنهواليكتبؤلهليلةأولاالفىتهالوثصالياكتعونوالكذا

فيهماصمونهرفعاذاوالجيمبالمحرةأهلمقوامنمنتقوالهاللاللاامن

13واستهلأللأاأهلىلفالرأوهاذااونالناسالنهالذلهفقيلبالنلبية
يقالألالغةأهلبعضوقالالهاللفىاذادخثناائناأويقالأهليقالوال

صذاثلؤزهيهفلأنالىلطلهيقالبعضهموقالكربعديقالئميتينهالذ

وصغانهامواءأسحابابئفلذتأوقدواكثرأشبهواالؤذنياللسبع

أامالى1فيغائيننألثئذضناقدويقولونخاونردعوالخلونلثألثويهعبون

عمئرةالحدممطتقولتأزأناالعشرممنصاوزتانافيهااالهلةالنااليامعلى

العشرةقبلوصاومضثخلفالعئرهبكدجمااختاروارانماومضتليألخلث

باالصلكذا1
صلعلسفطوفعه

لعاربخاالصسلا
الوقتيفنحو

يمفاضلهمررعاا
انالممانظروأاصما
4محكععه

طلىواليةقولهأ3
فاعلنجاكالباأىهلأ

سوسالقاوالذكطنى

هلولافىتجوازه

لمنهو1ومنعه

ابخاهكورلصحال
د9ولتثبر

فىقلهغبرهفاله

فاتطركبهاالنا
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يضافالعحثرةفجلوماواحدةأوماحدقيالعشرةمابعدالنمضئينخاؤن

ستةمممنفاكشهركذانلمنصفيضالت3الغةاولخعلرأهلجيعالى

سشتقولوقاهمافىالنظرأهلوضالغهميتبهلعلةعشرةأدبغعنرقا

وهذاصكلمثرينتسعةحهرقديهونالنمالثصثليألثحرةفىلسثلخةلضلعسثرة

صارفقدصوانلمضتايلةعشرةلسثوقالقالقدالغةأهلاللطهوالحقا

هـءساامنليلةاخرونويكفالنظرأهلعليهإفقهمأمااختارواثمابهاعاهذا

بويمهوكسواالثمنخريرماكلناقكفلئهوكذاشهركذأمناخرليلةكتب

شهرلحإكذناقاإقىإصهرلهامنبقيثفاذاشهركذاوهملغنهركذامىماخر
جعماوااللةفىوهممضممتوالخلتايليكشبوالمبفبيملةياكتبوأوأكذا

الضالموالهضتصلمتيلةيقولوواهـكذادشغزةقاحيثالفاتحهمحفىاظاتمة

فسغسفماسهركذانناأبوزيدفاللثعهركذاطغفقاضكوأبعدفجها
الزماناسمقامأفيمصالريفىذخيخا

العدفىءساألمميطالمثمتقاالفعالالىا

ابرءورأشففافوئرئههشفغاوثحفعهموقرااقومكلنهععيدألبى
والرالعرذوألخساإوشمقووترثآؤترئوقدوالوفئاوئئاليهت

سثالقالالروبخ

اائتظمارفيفلىأبىلعالىلعلجذنهـأوزتمخسابأذق

االذانلىائقويقالونظرتةراغيتةافاأئقيهبقئتصيقالكانتظربقوك

عرإشالاوقاللىارقئةأى

الحوائذنألغتاسدىأوأكتحمهاحنياخمخناأفئزئتأ

قدزاصذكراخساشووقال

السكرانرئمغضبأكاءوترغيثخساقواغهاثبتث

عبااللزؤجتيالرحألتخاسىءرويداجمنءئافىءاالعلهسادإلقوائمعنى

والفرد
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بيدأيمهثالثالهماذانخةمانفئابهسراأئلمفمالغومتلحثويقالاشلىوا

كذلدزهالعئالىتىظمأربعةوكلؤأرابعهمصربقأىفربعغثالنةؤ

شلىالغمئرالىرإئهمعرئاوبهناللعمهمهلتأمهالهممنالثئأخزتاذا
يثلثاالموالوثطاهئسغالىصروئئلثالسالدقلتحليفالىجعتفاذا

بغوئيرئعجيعادينالحىحبافاحماثحرفثألنهالعشراالالىومجحئرر
عمواوأشمأخواوكلحلدأربعئةصاروأأىفازبغوأئألئةكلؤتقولوقالمعو

فألنكأوربعأزبئتهمايقوولمهمكذالثيصيرواأنءومعناأفعلعلىالعثصرةالى

محشرأحلىصيرهنأىواحدهنفأخدفنرعشعندىالسكيتانجاش

كوإماعشرحادىفىقتمناالغئبعلىيهونأنفامافاخدهنضموح

صاثفولاألسئديعثعأنهمناالكساكطعنبهاطمنماقدمناعلىيهوق

غاملصرتأىفنلثتهموعشرينتسعةكلؤأأبوعبيدثرينع

جميعوكذلدحواالررثةالتلغظمنلفربعخهملنألثوتسسعةوكأؤأتالثين

أفعثئهممثاذفأمأيهمعنوتتسعهكالؤاقلتللمائةبلغتفاذاالمائةالىالعقود

فدقلتهمكذلذاذاصارواذلذممدلمحدةفأللفقمينوتسعوتسعةصاثةلو
والفاعائةاصارأىأظامناللفياواأمأفا

ايهيمحورواأض3ااباب

وحوجمخثؤفوررتخقوسدلووسبغوكنغئثرؤتثغالسكيتابن
ميهه11صاحبهرالاالهذهجيعلؤتصرفتقدموقدأفعالمذلد

ةعانكلفلغةلصثفافامفضفاالصساجاللاىجرأحذالنصعف
11صء

أكلفزنضفإلمحثيتابننضففىرديثهلغةنفعفالعنصاحب

الثمئنضفثوقدأنصافوالجعالعناصرأعلىرالكلغتان

اوإصسطرموضمعهمجرفىوالوالئثراباالالففنتفدموقديننضفحعلته

كوهوإلطلىفىطارأناالالطرالتتقدموقدعطوزوالجيعاصحفا

عسعرإحسامحصصأ7



أس

ورإحمهصماءصأأسعن4ولظعليروجماحاءهعثكراذ

وتسبؤصينأسباعوالجعوسبعغوسديعقويخلقثليثيقالعبيدأيومم

قالوالعسشرعوأفدواخمنوالسئعدسوالفسواحديثقثايريدروعس

الممثايغءمخيرههالئلجثواليعإلروالالحيسيعرفواأبوزيدلموقال

أبوعبيىوألشدالسابغ

حهااالالضهارلىفاصكأوأأةحينوشطهثمسفهتءوأئتى

فصهالشقوقالخلطراواوأوخ

انصئدواليخذهالم

كيالههنااصصيفافقالدريدابنفاما

عدادأالءفىالواقحهءعالساوجمن

برسعرقالددءمنأربعهاالشار

لوأئهابواإفرزسقااث

بعوذأرواالوقئهصةصغاضواةوا

عشرستة

إعثتارماثرلأجمععثاوأيا

والغوقعشرونوالنش

قدمغيرماادمنلءاإلعلىائدالةلفاظ6اإديروأكلاأ

عثأرحلمائهلمهوشهرخأوشلثخهرامثأتقوالدالعدهرازمنمضئغال
لىااالإسثلالدهبشأى4أوششغداواتيلثقذ

وصهمدرالخممهـرم11لىءالدالةايأللفماحمطباب

االعرابمنطهابقثهذأئبنوماوآىفوبأبحضعونحونأشعونجوأيمى

أايعتلفظةتوكلذالماوذتعالىالله8شااتفالثخحبعلىاقىاخمقضوا



أاس

نجمدسولهأتثنيةعلىلداللةعيخثلغثطةووأنوالجعاالصاطةعلىاللةالفى
علىلدثلةصيغتلغظةضوهتعالىاللهءشاانلهذلدوسأريكقلفظ

خهايةوكلوالخصوصالمحوممعاالاتانداالفظتانافهـاتانالكليئهلىالطائفه

قدىأخهائرىأالرصوصاعلىالداللةفىبنهايةليستعصقلومااعلىالداللمةفى

علىفانماتقححموموباوأكرءمهمعظوعلىأرباعهنالثةوعلىالىكلنصفعلىتقع

ويهونهورتبغضفرقعشأجزالخمئبعضعتوقدمنهخزأقلماعداكلهالثعئ

كقطهكلجمعنىبعمق

حمامهاالنفوسبعضىأويعتاال

تعالىماكقولهفييدبعضايزيدمنالعربومقبعضاويدغضاليأخذفالموت

اسمبعضاخطأالنوهذاالعنصاحب5حكحكملعالدىبغمقيصباكئمد

هـفاطيرالمضارعةزيدتفاكألخصلىاوأخواخهاهوفاماالفئادءواالحما

االجنةمنليمعزوجلقولهفىايمحقأبعلىالرذعندهذاشرحأنخعمثوقد

االخصعلىاالعيملفضلبغضعلىلهاومقدمودتبيينفىاخفونونحن
علىةوصفظالىءةيصححلذاولجيغعناهولفنماواحدكلىانفاقول

مروافإلقرانبهصاهقدذلئاوذاهبونموفاععبكهمفيقالالمعنى

هذامجوىىفخومعرفتهلىءوعوباقذاهعثقفيقالاليهالمضافاوئحذف

أنحالنهخبرهماينمصببابهذاقالحينسيبويهأومأواليهماالمجرى

قائمابكلرثعيقولدوذلىوععفاونتوألالؤصفمعرفةكلوهىفةيهون

الئحسنالنهأوموصوفينوصغايكوناأنمنهمطخروانماجالساوببعمى

حذفوأشحىالوصقبئإصالحناىخخواليناالرصكلرتصتقولأنلد
فىءاإ

أخهبمكامجراهفإلورؤا4ءشاذاليسهيضافلماإفانحاالنهإلعهأضافوما

معرفةوصىاروأثبتوخاألفهيطوالمواالومإفاالمافيهالفوأأللهياأقاحين

أالمضاففلذحذفتواكنلثوببعضحهممهـبصيرتقلتنكمعرفةالىفضالنه

ألكلألمطريقةهذاوالجساوصبنواااللفمحذفواكأبالهجازفيلزذلماكااليها
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التقولكأةوتحليهذلةوجالرالصئرواأنمهعكلمتليسىالنهسبيلىو

فتقولاذاجرعذكرفومبهيتكلسمأكابتدئاحالساببعضوالقاكابيئرته
حرىجمافيستغنىببعفهمعوتأىببعضوميوثبكلهممررتأىكلربئهي

مماالمحاطسثوصهارمايغرفاظيارافيعنيعنىجماالخاطبوصعرفةآالكلألمن

يروافيامقامامؤ7لماالكمأيضابهيؤصفولموصفهعنفغنئابهصنىي

بالزيدينرثاليقالبهيصفوالمتحليىموالفيهتخليةيهنلمأذبهيوصف

المضافحقفوحينعوئقلمقائلقالفأنإلصالحنبكلرثهاليقالكل

االعرابءطاالألصلشئىالمناتدؤجبالنيالمعافمنخلىفىليىطءةأيها

قاواناومنأؤلىالالصلاتباغانسؤصعنىلعارضءابائحدثواغا

4لعومىأسبقالنهمعريائلىكلناذالىكلالحزخافأذجزالنالصوزبخاوهاهاإ

اولماصفاطمعئثنههثطلمفهخمخرىأخرىفالضبشاكلالاتتمن

أقربذاسنوهـككلاالعرابأصسلعلىوحرىءالبناأليبأعناهكئهنيخف
وهذاناعندعلمالنهقركناهقلئاالذىغئرذكرفيهاوقدالمممعلةهذهفىصفاهما

ذللةوإثحدمنطلقةءكلتهنفقالالتأيخثفىصسيبويهعكلاركااتعليلكله

هـاوعنمنقلبةأفهأثحاحظطدومضاعغاكللفظمنفليفاعاصبعض

فىذاثأبئتوقدإياءامناالبداأكرمنالواومنالتابدلاذطتامقوبدأللة

ورأيتأجعالمالرأيثتقولمعوفةءالبيالتايةبغواختبلخمتباب

اعندبصفةفيهـأهمرىوماأحمعونوليعمىأخعينالقومرأيتوقاوضاهـأالىالئن

ااعرأبهلىءمافعلهعلىرى3اهوداغاومؤثذكرةوصررهواوكادالثوييه

إلنالمنصرعلىجمىإع4صووكلنةصثافننحراقالافانالئؤكذوبهمعف

نيسبوالاشارهمععنىفعهليىأنهبصفةليسأنيرعلىيدنطوممافالممرألو
فىوقالبضةأيسأنهسإلويهعرحوقدصفتوهموءقوئمغاطوقد4حأتوال

كألهفىالزجاجغلىوهتيإكرةافىصرفضهخمع01فتكمعاذايمثرفماالباب

قاسأأغفلوقدفقالقولهحسأقبعدىالفالورذعليهينثحرفماالبات



أسم

فىاالصلقاللفظهوهذاينصرفسااليخامحبةفىخعمنالهذهبجما

فهألىلغظالىئغدلأنفارادداتاكرةخروممنسؤءخرامملخعاخعخع

معشأنمفحكءخاصثلءاءوليماسءعدبىأقالنعلافىفسلفغيل
كاحمدأخغأنكاءوصررفاكطءخعاواكاأحمرمثلليلىأخعأنخرلى

وعناثشداللهذاعنالقولهذاذهبفغدالتعفيةحدعلىلهنجعهمبدثلة

هذاعلىوعانضالجغمنالضربهذاالمجمخانهالجذسهسذافيهسمبوتص

فيئواكتعأجمعفوئمهمنيعنىنيمااحدوليىقالحيثبعينهالحرف

لنهاوأكتعخوأحياناكرةأخرصسفةإلناالخريمرلةخ3وأأبهعبهصشه

كماانقضميميزلةمعرفههاوأجعمعوفالخهماينصرفافلممعرفهلمجهماؤصف

ونوأبصتعونأكقوذأجعونلبعممطالمجرىهذاومائحرىسيبويهمكل

ولفعةمملتاقولواسواغهذالثفىغوابوأالشانالمؤنثكنلىوأبتعون

خاهىتقتالهـاوئفردامخهنجماحداللعكلمصعنالصتابعوعالهعينأفى
فىأخزوونحنالغعرءوالمجاوطرأقاطبةطةاالطمعنىعلىيذلوكاإالصاطة

وعوجمرلةاهـنعفوالغفراحمهىءالجاأنلماهـتعافىاللهءشاانذاثكنتبما

األرضاغطوأقدأنهمبهوألغفيريراذاكرةبهيرادالنهاكثرالجمالمعنىفىقولد

دغطيهاللهالرأسهـاعلىيوصنعالذىالمغفرومنهغطثتهاذاثئالغفرثمكزمن

ناذاالحالأنعلخاوقدلاطاعلىأدغفرالجاجمهممررثكوددفىؤصبه

جعالأنلميلواظيهسيبوذلدفاخرجموالىإاللفيهنامصدرمحافيرا

بهمرميمعنىمرمحلىائيوماجهمرثهىقلتريثأالعراموكغاعغفيرفى

غرفثالنيأنهثاويونالبثكوشيولمدهامغطينأىركنناضكافرينجاقين

يثاعروعوقولفوعهىإلعفبزححاثافيشغواغرهموذكرلالحط

الععوأإئؤئماءانجيثاهمييسوافموغإلرهئم

اوأخليليسيبعبمشفعطرابهمرتوصقاطبجمهممررثقودهموأما

اانصفاتئفنطلفنههاكطنقماطبأنوذلداحميئكلالوانمسدرسيئموضعفى



1يم

أشبهوماوشحفئافرالغظلفظهاممنوانوطراذأشبهوماوقاغةكقولناقماهبه

الركئعئنخرخنالمصاخوقدرأينااالوقالالمصدراالعلىماالمجوزحمافانهشلئا

محدرابامنصوااليهونوالاللهجانمكقولناالتخاوزهموضعفىمملنيستحني

ترولمضصوباتاالاليسخثلنمصادرامجروماجرىوحنانيئثدوالتفديرفى

يمزلةالمحلروصارااعوطاقاطبةويهسبحملفلذلداقاكنعنيخرجنالصفات

منماذكرناهينجاوزلمالموصئعذلذراجماولمألحالموصنعفىلاشمصدر
تعالىاللهءشاانالمصادر

لمحؤوصإارواءسيأتقاقاش

فىقيلالعلىوصفانهالحئنىأحمائهسافىفلثأتبعثمبهشختافمابثسرحأئدأ

قبلمناسحاواإلولكةاذمنوالثافىكلواامنتىمانهقوالناسماشتقاق

اذايثئئاليخغرفوالنهكىهتصسغيركذاذالفعلالمرذعلىأحمساكلجمعهطأ

أشبهوماوالصفةدةلكلدرنةالتأنيثءتا4تدخاكمااوصلأدفخلهفاؤمحذفت

ماعألأىاسمقيلنهوالمحاولمءااومنهالاذسئفائمىلثلماقالوتذلد

وكلوالعالمةالمحدةاالسيموتطيرالمعنىمنماتحتهعلىاداللةلحافصاررو

وعروكزيداثفصيلافىوامالمحقهلئثابرتلفظهالنالجألفىماكرفلهئدفأنحماي

ءلهوأبهيختصعلم13لةيهنمالمثايألوهوباالتغصيلفىلهاسمماالنهاو

االفادةدونارةاالشثاللةمحىالىعلىتدلعةوأالشمفلذأشبهوماءوالما

فأماذاكفلتأكيمةالرحلقلتوافاهذاقلتنلثفزيدقلتاذاأندصذك

جالمضذالثخرخهأو3معنىبهالسامعتفيدأنالغرضشهمافهواالفادةداللة

أوئخرحعليهليتلبهاليهرتأنفيهألغرضفاغااالولفأماصذهبقامكصىلى

منشطهالمتعامةبرأولعثماقدبذكربالثىأطيلأنأحمرهوأناجإنىذلذ

منافصئرفوالفعلاالصمرءأم3االهوافعلىءطبموالفأوصتهاالسمر

زيدائهيعهبرتقوالوبغيرحرفالجرصحسفئععذئهفتأحمثتقولذاالسم

وحمعته
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بهاوأوععفءامالاءبههعرفحهتقوكهوكاةسيعوقالدهبزيدوحميته

وأنشدوتم32موأإشغزيدابوىوح
ششورةكلثتإثاممبث

منملإفياممافىبعضفيهيثونروءالفعلالممنهتصذدمنقوضواالسئم

منعوفماانماطقثهصلاألفانوقيلهـفاطنبهأفسحهكلناذإلتصرف

مايروبينحرفوهومائحربينإلفرقصرتفاكاكاللهبسمءإباافاماالنقص

مبأبدأقلتكانلنصبمثمعوهوالتثسليهفح3احماياكودئيجوزأنمما

المحذوفعلىدالةإمدةالمةفالحالشدممثئثائئئمشغغالنأبدأذكراليتيواتها
عالنإصروكاالفغلاللهبسمابتداثثعلىارفعمومنعهيهونأقويصلح
مجوزأنتهاموبيمحذشفوامامذكورامابفعلتنصلأنالجرالبدحروف

صيغتهولفنهاإالميصيغةمعيغتةلفظاموصنعهفىالعاملالمحذوفالغعلجمون

وضعاالعياظبرمىنلمحاوهماالهيمعنيكعناهكذكلنواذاالخبرصيغة

مابخركقوموصنعاالصيخعونوكذللثعليهئثبخيراؤفعلاضتهاافئكقوله

ظجموالشلذبنىاالموزللنبركبهخخئلماالتعيماللهعوالغرصقبزيدأكرثم
نةشرفىحرىنددوعلىالدينمأعمنوشعاروعلموتأديبوهوتعيمعزوحللله

الالتاسمكريتممنلمنفاصطفعليكلءداواوالمذبمالمأخدءيقاللينالم
وحعلتالهمزةحذفتااللهألتهقولداالصلاللهالمشرفيمنوالعرى

ناقويهسدبوبخذكلاهنىلمكللبنلذموصارااللهالزماعوضامإواااللف

ومنءالعبابهقماصأعادرعلىهوايلوقالحبادةتحتىإعوااإللهوهيليالينحواا

الناالسالمريعةوالقرانهنجطروشأخطأفقدمعبؤىمإلهمعنىأتزمحم

ادتاالصخامأندشوللهيكالشروحدهاللهاألالهالاقصقرفلذجيحع

واأللهاأنلبنفعدمبالهوليسعبدطاذالحقيقةمحلىالجاعليهمعبوثة

أؤةألمامحلىله1أصلدسلمءافاللهاصمفىجملوةوتجبالعبادةلهتحقالذى

ئقلأصلنهيهونأنمنفألاححمصأنعمالىأيىوحثمنخطأوعو
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أنإضنزيلائ

وتسعرنتسعه

فاحشغلطاحما

هذاأنالصواب

جاطنىاصدداكطا

العكيمالحديت
نحسعللهاولغظه

امائةاسهنؤصع

منالىاالال

ضلداهاأح

اذهـىولعخةاب

انشتريلىفىاللفظ

بنىاثىصالذ

مهامزفيوكعبمحثا
اخركزىامرردء

بهتعالىتهااطف

اتير

لهبأياض

س16

منجلجمزلهصعفانهمثئاالصفالقكهالأللهءأحمأأنواالضأوغيرعتهمنه
إالعالئمءاواالسللتلقيبجهسةكلىمالهيهونوزأنالومأاأعفكلنحيف

مذهببهبوأفمالوظالمازلنووقئردبئهمبواذعلىاالخةأهلأحرأهاانما

وافارصاجاقرالبخهابراهيمالعحقأبوقالهااومذهبالتلقيب

هدافىويوقأاأذكرماقالأنأكرهنريدفاياهبجماهذافىاسحقأباذكزال

فىقالثمواعرابهالقرانمعافىفىتهبهأولفىقولههذاالله3الازتةمإال

أيماكأأمئاطءاالحماالمصيزلهابارئاالحالقهواللهثرتعالىقولهالحشرفىسورة

ن3ينبنىماواشحقاقءاالصهماهذهنبينونحناأوشعولطتعسةأخهاالتنزيلفى

الخليلسألتسيبويهقالفقالااللممهذأبضضيرألىتعالىاللهءشاانجهائبين

موايااللفعايهفاذخاتإلهلمفقالاالسمهذاعن

الغفارعبدأحمدشبنالحسنعلىأفالءلععنينه4وح4قىمتمفهذا

ولمسصالخيلناسحقأبوهماصسهوهجاالزعلىرادأالمحوىىالفار

انالكنعنهصألهانهقالوالألهلمانهسمهذفىالخلعلمحنسيبولث

علىصبمايألبابهذأالمرحمالبابفىءخدااثتانهمزةمنبدلوالالماالفا

وأؤلقالعليهضطفاواللالولوصفااليهونالنهتموالالذمأووالتعظيمالمدح

قاواد9أخهماالبتةاماواااللفهاتهافادظأنالمجوزلذأنهاعلمإفصلا

صافلناعلىمنهلحيهوقغتقرأتهاذاالبابهذافىيلطولوهوفاكفرلىأللهيا

بويهسينسبهولمأخرىعرةوقالفؤلاسحقأبوهحالذىخراالوالقولقال

ايشورولىقالمنهبابأؤلفىتهحاصدفىذكرهكنلميلانلىالىأيحهـال

ذواكانهذمنالهفقولناعثادتدقالكهلثوإويأركشوحبئقولهسء

دوأنكتذثاذالوجلمتألةيدأبوتقالويفضئدبوخةهاليأكطالعبادة
ةدعاصضس لهكاتألهـنويمصرحعنق

التزيلوفىصلرماقواناطورصقديمجرىثمحدثمالهأنهفىؤظيرهذا

يتلمأىانسالمذوكأوالمكتممنلكلدمسئممنألموالاففينالمؤمنإصألئما



11يم7

صا
فأجزتلتفالهتجبامباثةاأناالؤلقىالمعئأناكاقهلممنعذابهمن

أنمقىىال3اليلفىمفاثقاقاصادراقىمجوزذاابهالظرفوتعلثئعنهالحلل
وذلدالغعلالتنابالتىاالصائخريالفاعلوايمحالمصدرمنأحرواشلئافد

عرءتىا
هـهفالرجلتالهقولهممنزيدأماحكلأماعنروصاحبوزيددركللهافوللث

ومجوزأنوألتعبددكعيهونوزأنالتأويلمنضربألينعلىيهودطأنمجتمل

افيوائمتتهقالطيئاشجرفواثحداالمصدرعدوناالصممنمأخوذايكود

ىوتسالثوابكاتحتىوالمعثاالالىربهاااالفعاليفعلأنهالمعخافعالكون

الثعاعرفولوأنثدقطربعنذلذلناوروىوإالطةاالالهةئىاا

تؤوباأنإالهةوأثحلناقضراءااحئا1منقىوخنا

االلهثاهمفالقرعنإياهاموعبادلهاتعظيمهمنحوعلىإالهةحموهاحمهمف

فقاليهنلمأنبعدوأوجدةماخلقهدوناليهاحبادةالعوجههموأصيجلعز

اللهوائخدواوالوالسواقرالظئضوئىوااخمهاروااليلايانهومقالر

اإالهةساشثمتهمالعربهذحكبمنماذكزدامحلىويلهخلقهنئثا
ااالعالمصةالمحوأكثراالسثانحصوصااذكلنالنممنقولذلذفقىمصعرأفنهر

منمنقولةتكونإلهةفكذللثذلدمنتعدالمحهكنروماوأسدنحوزيدهنغيلة

الذكرالمتقدمالبيماتدوأنذكزاللماامباثةاهىالتىإالهة

لؤوباأنإالههوأئحفنا

أمناقرأعةعماسابنوتفسيرايغةفىااللهمعنىفهذاوالمألفبالعروفاغير

نحيىاقيئههالبىزيدقالغيرشئذالحهذاعالءصاوقدوأدهتكويذركاقرأ

كحونسرأويعخو2اللرنزيلالتوفىنةالفبعدوالضنهوقعنةالئدرىاو

اعرالومالأ
ا

مرنحدماوبالئالعزىفنةعدنهاالفئاذءولمحماأما

اوسقوطهاةهياأللصعالمعرفةالدآلرخاهةوأالإلهةماذكزالمنملفهذاإقال
11وانيوإمحازرةأوإزاكقولىإلهجعفثولهتالثوارلىيدتقرأهنفامأأخرىإا

عثصراسابتحصمى81
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موسىدعاهمظاوألهئاعهشعتةصبعدهاأصنملفرعونكاقأنههذاعلىوالمعكا

هاللقولناافايهموأغروةقومهاوعهعلفرعونححمواالعوحعدالىإنسالمعليه

ففدإلهئا3االأصليهونأنماأحعضربينمحلىسيويهحمألوعزفقدجل

خراالوالقوؤءهاوارومةالزاثفعالألفوااللفآالوعينهاهمزةهذاعلىالكلمة

سدبوفمذهبإلهاالعلأنقدرتاذافامافعلوورفالهااالسمأصليهونأن

الخبفىالهاثقحدعلىالقياسىالمحفعفالعلىاحءالفاهحذأنهالي

القعاسىالمحغيفعلىالتقديرصهألحملههذاقدر8فمقائلقالفاننفئوضؤفى

فذاطعااللامقأولىالقهاسعالوالجلمنهخيرممتنعفيهءساديرذلذتةاذ

العهذكافذاطعلىكوتيأنمنالذلدانلمهقعلبغعاسليسالذى

احذفتماقعلهاوعكنالهمزةتحركتاذاأنهفىالقياستخفيفأوعلىسدعوده

المذفادونالحدهذاعلىكأالههطرحفاوكللناالساكنعلىحرحمنهااوألقمت
ا

منمئماةنتوانالحذفهىهذاعلىحذفثاذاالنهاعوممهايهونأنلزم

اءالعانركهمفددعلىبديثالمحزوفغيرأنةالةمعاومعاسألالنعةفىصفاةالفظا
سا

اأخمهااتقديرافىوفةنتووحيلافقاخفغوااذايألمقوفىمصكحةا

اكافلبتتفلثلمطعكوننيةئءأياامهفالألغاءالياقلثللزماالفظمنمحذوفة

11وولمخففتاذاطرفوهىصنواوإوقتحريههمذاثعلىويدلءوخسبابفىا

ااذاخغفئؤىمنأيضاتييعليهولدلاحرااولملقلبتسكونتيةئبهنا
افىالهمنرةانفونحوهمرىفعلوأدكتءيالغلبتمغانيةووالائؤمحن

ا

اوكلنثالمكاكذمحودهتالععاسثاايمضاعداؤذلمالوااهذه
داح

النهاعوفحئفهاسيمونأنلزمالحذلماهذاعلىئعالىتهااسماحذفها

ماعوصئواالهمزةهذهمنخويضهموكأذكزالغطالتىداللةاالثباتتقديرفى

لذللونكحىجئاألفىيلاقحاساصدعدايسدمحمعفحذفهاأنلىءامايحل
االعوضفاقالفانالحرصهـرهذاءعلىذفاحذفوهامأفعلىفيهاالعوضيدل

أعدكونهلمةالدلوماذكرتانىاالحلىعدحذفثلماالهمزةذهمنعوضالزعما

ماعو
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ااأعلىالداللةوأمااللهفولهمفىماالاالفافهومنهاالعوضأماقلاعوصنا
ا

ممالقفىاقعريفالمعلىالداحلةالموصولةمزةااقطعمازتفاستنأعوض

عوكطغيزوكلنثأخهارىأالاغفرلىأللةوإلنيفعلقتأدتهقوئهمدلذءهـانندأا

اصرفىلمقيهاذيزائهناقطصتظااالسمكيرهذاتثئثتثبثلم
والشغيرهافىليسبهاخححثثلمعنئذلثأنعلناالموصولةالهمزاتق5غيرها

أقالفأنءوالفاالذعالمحذوفاعرهـفمنالعوضكونأنمنالمعنىلذلدأؤلىا
اصصص

ذافغيراالشعالكونكزةاغاالعوضالمذلذاليهونأقتكوتماقائل
إ

ايهونأثمنالثخلىقيلهحنظارصالعنكألمهمفىمماجصريغيرخيزه
املالماالذمفيهـاطالنأويمونالساكرةنأوحكاذكزالهالعوضذفى11

أأئفطعأنوصالعوضدونذوأوجبالذىهواالستطلفىةكلنفلى4ارأال
ائفطعأنلوجبإلحرفللزومشاوواشالةيهئرمماهذاكيرفىأيضاالهحزةا

اضثالهاكثرالهمزةهذهقطغولزأيضااشالهاولكرةزومهاالذىهمزة

اتتجانكذلذفاذاتفطعوالالهمزةهدهمافيهاشعسالفديهزالنهاهذافاسد
ذاهـعال3االمنالهمزةصىيهوتأنصلمالحوضكللقواذاالعوضأنها

خرنقسالاال4اودونجهالوهذاعلىسببويه4حمذافاقدناهلماالقياسى

ومعارتالهمزةحذفواواللدنمااللففمهأدخلافدللىأعمواللهعماالكلنا

101رفيلننمدمىمنمالحوعنزلةيههنأنيمىممساأيضافهذامنهاخلفاواالرمااللف
اا

فهلاالسمخذامنحذفثألمعامنافهمزحذفتدففليى3قاشكالافان

االلهافىالمحذوفةمغالمنمحوممألواااللفأنكهاصكوضاخهاتقول

3االهزافىمهاعهـرألايناسفىخؤضمانموالااللفتيملهقيااعزوحل

االكلهلمأجعلثعزكوصلتهااسمالهمزفىمافعلبهلفعلعوضاإولركان

بعدسيبويهقدقالالنليسأقلتفانذوفةالىمزةالنصناععليهأدخلثالتى

أاقيللننمااسقلتواللزماالثفأدخلتفاذاأئأكطذلذثلولهكزذساامإيماأ

تاصالمنهمزهحنثلهأىمىأنجنددوصثلقولهومعنيعذاقالاقلى



1هـ

ويفوىآلبدشالىاللهاسمممنالمحتوفبدذأنهالعليسهوالالمااللفادخول
نعطعأبعنالععلىأبودهأنماذك

هنينااالاألناسعلىيطلعنالمناتاان

الكوقمماالهمزةخندظذامنهالمعؤضمعلمجتمعيهنلمعوضانإفلى
أؤلىمنهعوضمالواااللفأنثبتاحذفهاكنمنهعوضاالدموأااللف

ثلظلظفات3االهذامنعؤوفةفالمهىالنياهمنئاأقهذامنفبيئوأخدر

منذكرتممااللشئعهلاهدافىاالسمفىالهمزهقطغيهونأنأجمرتما

اأوهوطهذلىخرغيرالئثأوكناالسمماوالإالشالئرةالعوض

ضربينعلىاالهيأكرفىللوصطةوألهمزاتهوصطةكانخهوانمغتوحةزةا

قطعهااوصلاخيزفوإكرةالجهورهماعليهذاضالفظاومضكلوهرمكس

اوصلفىجبالمفتوحهاكؤانذلداإللغراقعاحهاأياهااجهقاالم

اوأوصلعمزةواجمئايمفولهمزةأأالقىىالزيادةفىشابهتهاوانقطعهاا

وصلهاكامواضعمقموصنعفىتقطعيفهـالضلالمالمصاحبةمثل4مفتع

تقطعأنوجبنلذولوكنالنقاحافطعهاأنعلىيدلفهذاهذهاقطعف

اللهآبموهوزالهذكالذيهـفاطفىغأتقطفإالمتاحااللدخولالموضعهذاكيرفى

اقطعموجبةبعلةليساالنغتاحأنعالاالسمغبرهذافىتقطعولماللهواجمن

اهعاصىاالمحغبفعلىفقوثهفانالعوضمنماذكزالهأنهنبصذاليهنلمواذا

لىءحركتهاوألقيتذفكهاقبلهايمماكقوماالهمزةخففثنماالاالعلنف

وعزجلافقديرقولههذاوكلفادكتاالولىفساكتمثالنفاتجعالساكن

اذستلماالقولسدبودهاليهبمافعلىاالسمؤحهأناالكأبىلىاللههولل

ايئأفئلجماقولهأئرثئلثأحازجماافاكماأنالعياسأبعنبهرأوذكر

ماظطالنخطأوهذاراللههوبقوكالكئاوشبههالحانيةفىاالولىالالموأدغم

االساكنعلىكةلىفألقيتحذفتخفعتفاذاساكقأنالكنمنالهمزة

االولكاحاززالحذفلمخغفتفاذاضركداأفئلفىالهمزةقبلوما
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يقالجثلبينلخزالحرفآااكعمحزلممجزيلذففاذابينبينمئااتجعلنكن
قفصذفاحمالقمزةفتحنللقيقالفانبينظاهرانعباصأيوثاللهالذىاوهلى
مثمبهحمثمنغتلضىببناذشبهلحاصلالتشبيهفىاظطأأمافيلاناصمن

اأنهفىىأالاغينقدمهحنىنخوفيةبسوغفالفذاطالفربئهذافأما

يخاالحنطوليسكذالناسفىجاذكاوااليابءاالبامناثمغاحذالمجوز

فاقصسصزوأعلمطردقياشذلذحذفالنساكقمافبلهالهمزاتمنكلن

عزالله13وفىنامىخوالموولجهقهلهمهنحذنتفدالهمزةأفلشقال

نأنأنكوتكافيهالهمزةصذفللىوذهبيهسببوهصقدفلذحؤوجل

الخلعلذههوقداليهكيرهوردعلبهالقيماسحلبهمىذكنراالمبتدأةالهمزةحذث

هذهليستلهقيلأقهوالالوأفعللنقولهمئلنمقالهمؤحتالى

اخالهاكرحروفاكاعليهاغيزهابقاسمجعثاشعةوارةامنروفا

الكساقعندخذفتاذايةاالفىمزةالوالحسضصذفيامنضويغثنههاذف

الحروفهذهعدقياسوادعامألمايمنغيىهامنهاعدفشئئمنهاصجمع

فاتنهاغؤضلمئاالحروفهذهمقحؤفمنهاكاإلعوضاذحذفهاجال

اشاذاالفذهذاعلىاقحاسافانشىمنهيعوضىولمخذفدلهوقوتهمفانقلت

شلهالمقيسفىليسشئأوحيهمعنىعلمهالمقيمعىفىناذاسيهاوالكيزساخ

االشثالرةكذفأبلوأأزرالتقولأنايثقىىأالاالضالوحمزةص

فلفلىالحذفهذافىالموحبالمعىمنمتعرياكلناذاكيرهعليهىتقيوال

يكونأننفيهافااذاليخلىالهمزةفحتىمئيةاالمافىوئلمهعلىاللقيى

امبتدأةهحذالخمهاالحذفكلنفلومبتدألمهمزةاأوالذكزالاألصعثالكألكرة
صذفويغسدماذكؤياهفمعبتالغسادظاهروذلذمندأةهمزةفصحلوحص

أء

الكرةاالفعالأاالسحاتبعضفىالحذفساغاذاأنهوهوأحمىجهـةمنهذا
اعليهمااساقيالحروفصففجزالضروبمنأوضرباالسقثقاكأوالاالشي

خمأفىمجلمالحذدأنالالغيزحكمهماكمهسواهماغوفاغيرهقلألنه



311

لمحلذفىصئىولموكاثطوانربأتحوضاعغاماممنبعضفىاالالحسروفدصن

النظرأهلذهبولهذافيهوزذلدشضاغفاالىوليئممنحذفوأظهملم

لىءالحرفحضؤظيبالحذفلمكنمذعلىإالسممعنىتغليبالىالعربيةفى

قياساالحروفمنفذاطصجزلمنحوفاوفىءاالحافىفساذفلوجازاطقامهامنذ

وااللفاثماذكزللهنهايثئحذفوفعطاطوانعمالحوفسالحذفافعلحها

فىوللسممرهغمعوبخاثههماسححابهئرةوفللهغمقيامنلتنبعهالنيهامن

ذكرلثلماوقيامهاالعربحةفاسدحمىيزهذافففالثمنخمأيةاالفىالذىالحرف

ويفسدأمحلبهرسوالكثسيبويهفللثفىيتبعهفلملقؤاغليلاليهماذهبفاما

اأخرىحهةضأمناالفماوعلىلمهريالنيعلىالىمنالهمزةحذفقياس

االكلمةزلةءصاالئهمااستعهاكرغيرهماالىصعالماالحرفينهذكنأنوهى
ادالصءكاالالتغيرمحاؤضروتوسهذفاطاللزومأصحلمنلةالمممىةالىاحلى

اااا
اأمااليسوغاليسؤغالحوفينهذينفىفالحذفللنفمهلالىمنهوجه3وآصئوغالمتحل

ائتقواأأخهماتصالهماشلةعلىويئلدااللصالشدةمقذكزالهلماماغيرهـ
ويلمةرحليعالذيدأبوقالينشالمةمنتتئيكاهىجمالنوهمامان

افهذاأهلمالفقلملذةالاذااالصوقالالداهئالرطلمنئئفوالو

المغردامناثثحتتئمنهمافاكمتقالمفردئخريالموضععشالكمتيىاجرأصهممحلىيدل

وإلمتحعلوالمفردالمعودالممنمحسنهنهمافذاطنحهذاحسبفعلى

ائالمنفصلهنغيرهمايكونامالفذاطمنفهمامجونمجوأهماجرىوما

اغيرفيهناأليمنلذأشبهومأمتوفرمثلتذغئمأنكوىأالالعرببهأبأجعع

11يهاالماوكذلدوالبيانماالدظينبنحرلبعدوفعلتجعلوأشةاالثكام

ناحففاأجمتنعأحريعههفهذهمصلةالتفيهالحرفمناحذفيمتنع

االلهآفأررخةالىشايوكهـالجبلالىائظروحمنولفأمامثلويضعفالحرف

ثحئئفهاازرابهدامنوليسقيالمىمطردصذفهوربلأتتادهيثو

صعبويهقالهإتىااقيقااليههافأماءنثمبهيتعلقممالسحلاهتهفىاعاهـض



1يم

الفعلفاءايدآفعذاتهـعلىووزاللهأاالعمأنفهوعزوجلاللهماإفى
أنذكعلىدلهسمالذىالمءاالواالعينهوافىالحرفعنمنقلبسةأوااللف
اذساكنهالألماوجعلنالمففلبءسيبويهقالدأهلوليبفعيمم

خراقىكوأضىحااخرااللمموتىكواساكنةالعينكلثتاهينامكنصلرت

غيروأاعرابهفغيرواهمممدفىلكزلهغيروحيتدفىفعلىاهـاكاتوحاصغأبنا
بةالمفلىالالمموعنعفىلظهورهاءالياعنمنقلبةسماالفىالقولهذاعلىفااللف

والمغظتادشئعنمنقابرنحأفعاليءبرةزااالودجهاوهىامتهاوصنعالىا
ذكرءاالخرىحووفأبعضمنهماداحدقكلفىكلنواننحتلفعانهاثاعلى

اتقديرالتفيهشهويهقالفقالبالغلطالمرحمكابهفىالمسثلىهذهالعباسا

أناصمثلاالسملزمتاةفلذالهمزةمنبدلاللهوألألموااللفلمالهالنهفعال
ءا

امالللىإقدمونففالأبئللمعىفىأبئدفىيقولولطماقالنمكالضاسىا

اااللفانأوالقالالنهفدللئهنففذاوهـءإلعباسأقاليمهكيناوونويؤ

العضاسأذكرهىااوهلىالغعلعيهاأخهادانيةذكرمفعاللألفاالزائلهير
واحدحرففىوقالفضايمونكلنواغامغالطةنقضقالقولهذاأنمق

قالهلوفهثاأصلانهمهاكفيهاالثمزيادةار4واصدريروتةواصلىعفا

امنءالخااقأللبوفالفاثألأنفاسدامحالةالاممنالصفةجمهذهكلةفىا

كلمة11ائبأعياحروفامنواحدكأبوالكلمةأصلانهائئفىقالثمازائطة

افاالواحدتقدوفىواحدةكلةمناحداحرفاحعلالنهمنعقضافاسدانللىاالا
1001

لممخثلفنأميننمعثسعقةالكلهةقدرازافأماعلحهحمهماأانلذلذاالسع يم

الثقديرزائدالنانهالحرفذلدعلىمومجاعسلأنهفيهارفكمأنكأخا

اصارشوصرإقومصزولتصأللثأالقىىمعفقافهماالفظكلنوانمحتلفااؤ
ءايهه
صلماس

اكأخفاللمرأصىاثانيةومنزائدةاالولىمنءايافتكونصاريصيركنصيرو

سالمنأخذتهانسينكذلىيادةبالزهذاعلىمجاكمأنافظاالتفاقهما

وأدااوأمنةمفعصافانوأتةثدكذمفعكلنسامنأوأحذكهلث11 011ا



مأ8

ان7لىلهفئةذفؤعلىنهآأةوأصففأىمألمرجسلقولهمهنثعه

آفيمعلأفعليهونجازأننونضهافآزوىذلىياانألغامناخذنه
وكذلدحئلىشلفيهوااللفلىفكلثونهلموانأزطىمئلعلىيهونوأنه

ءا

الثمىأؤثقرلدالنرفيرمنهوالذىالتأريبهنأخذئهاتذاعلالأفيسئة

اذابردؤربامنأخذتهفانلوئرلؤذوبهأوادوااذاأربثوفولهموفزلهلذا
مخعلغاشوهذاوالمعنيانمتفقانالفظانقاواظئغةالنصبةفىثفععيعضوئهارتع

الذىاالسمهذاوالتقديرفكذالمعنىومجتلففعهااللفاظئغئكثرجدا

الفعلعينفيهلفاهذاعلىوالهالهمقمفاوباتقدبرهيهسيبوععدلفىتقول

بزيادهلحماالغعلءقاالنيالهمزةمنهمحذوفاقدئزتهاذااللهفىالتىغيروهى

منقولهسمكذلدكلنفاذاأصلايافيهكمحافىالموضعيرذمنااللف

المنقوليفىالهكضينماتنيهراثسلقالفاندخفهزفعهولمالنفض
لءياالعنهاأنمقسيبويهققرهكاواليهونإلىقوئمامنهوأيضاكأيى

ويئعدفوجمتنعالذىفيلإلهفىالزائدةااللفعنةمنقلبلههـافىااللفمجون

وهمزةفواربقىوأوااكاتنقلبداهذاعلىالزاثدااللفعنالتنقلباياءاأن

لحناشئفىىلمفبععدالحذهذاعلىءياتنقبأنادنانيرفأماقىءوياكنانى

تبدقفأذالتنامجدتينينءيامنااللفافابدوطازبافاقادنقألللقالفان

ىليزباقءاياامناالفطابدالهبمأنوابفابتفىفىالزاثدةااللفمنءاياا

ضكوقوفىفاالمقءيابابدال

بسبفناقفنئالنضر

المبدلماقبلوالنكئيرةباليستلغةذلدالنعقعاساهذاتجيزأنلدلنبعلم

وكاساكنفءالياقبلوهاركةففعفىالكينأنأالنرىاختافقد

أتلثوىاالأصولهاالىءاالشعافيهؤداالتثثرمنكرلثالقلبأننلديبعد

العلبقبلمحذوفانمالوبالمضفىئردقدبلمنهعذوفاقلىياصجدالالت

فلذفعلوقصدهاكانظمهاعنقيهطمةاااالصأزيلتلماأروثهاروذمكقو

يصيريا



ه

اهـ31

هـذالشبهـههذااحلوبصذكزاللمجاأثشبههماقاذاأشمبههمامغيروالىباكيهسير

يربهحوالنكصسبرأععرباالقلبالنىالمفطرعةهذهأليهمالرداليهالمحذوف
ولىعلىغبرقياسعلىبايهافالعيتقبأغغلانههاآئنىئلظحمئقوذضدنا
االولىاكجهئغؤمفاءأياايضزكوسذفاالىفذمجاأيفلانهاقالئ

زبدأبوأنشلىأيانتىقهلمصيرالتاكثياته

ائألزفالفرادقليالتضحهبنتىأغسلىبهائهلقذ

فىكلنألالفاؤينالعانقاليابحاللمةلمحعالفسيرالىهذاعلىاالحمكلفاذاطتالفك

ءالالموضعغيرهذافىعاقدالمقاوبانقيلالغلبلقزنمهأيضاعلىاا

رصفعلعلىءفجاالسلطاتعندجاقاوالهأحمهمقىىأعنهلوبالمةغيرزلة
االيهذههالذىالقابعنذكرناهمامبهتيؤهؤاخهامنلوبم
شهلوبللةءعيربخاببنااكأبالمضاخئصاصمئقأنهكنةواالسميهسه

يهطءحمااأدؤىأالركسواقيرااقلبافشابههمنباهكصاذيؤكمدوهذا

هالمعرالمصنىقشكلنفالهاالسمءبخافأماوالتصغيركسرالصاختالغاكااخ

افالقلبقبلنماحدكللىالقلبفىعلولمكائتىفئنىأثستضثنها
وناشفىصخلىالقلبءؤكاالحذفااختلفثكذانالىلفاخ

رريروتفاالنالاعالتجغيفاالعظانفذاطحدعلىالقلبلوفلمحر

أنيهرأدوعيأشبههوماعطبويخمفنتذكرودنحوظافماصاتالى

وأدطلوباملفىيهونؤانالهاأصلهيمونأناالسمهذاراختطسالعبطأبا

البخهـإياهيهسيبويهوتثقولهممنأنهمنفيهيهنسإلالنىخراالانقول

قالأيضااهمؤةاتبفم3واالافااللشلفاذاأناسيضالانةوذلذكذلالليماس

قعهطأبودوأن

ااالاألداسىلىءطلفتالمضاياثان

أالعاصةعنبهماشتغىالفصلىاذفىئتدوااللهفىالهيزةتثبصفكدلذ

كونكالممحركطاكإلهطرةصنفمنويهةيهابماذتهوالموضعاذها
عمثرسامحصصأأ



41

كنلمقائحولماالألفىالهموةبث7اذاانكقىىأالصفامحوضاالدموأااللف

كاااللهالمجوزفىلاهمزةفطعالنأللهقولنافىحدهامحلىفيهآوالىااللفا

اتىالداللةعوضاللهايمماألخأمنيعوضلجماماالتهأقوالصازفى

أبعنبهرأيوكررواالخرىماوااكةاالفالمذفواأوفيالهفداقوئهمناأرئ

المحذصفناخروقالالزائدةميهةالمنألمحذوفهقالبعضهمانقاللهاسالع

لمعتىجاالرأثدالطيقووأنجمتهمنلسيعويهخالفالرائدةوالمبقىاالصل

التىداللتهدهبكدفزالتحذفاذالمعنىافائداذاصفألركيةبأنأولىفهو

ااذاكانأبلأفرولمواليلثلمنحوالكلمةنفسمنمجذفونيتهم3روقدلهالج
يلسفنفىعاهومنيالسمهذامنالمحذوفةبهذئمأليهونفئأماعلىيدلأئقىما

ستثقاللىذفااالمكرراتهذهمنعفاوأيضاالزائدالمئئكونو

وهواالسثغاذوقعبهالنذفأنماالولىاألوللهسالميديتكررالفىهيها

ثمئههوأدمونحوهتقضئتمنالثائئعدلىنانهمتريالجرأالحرفويئءافاا

النونبعدوقعتلماكاممتوبإلنعالمةتكونالنيالنوبئحذفوكذلى

نحؤتكئموذلدلمعنياأحدفكنتاكرراادالنهـفاطفاتوأيضاالثقيلى

أبوكالهقولهملمحكذلديهونالمضارعهدليلفيهاالتىءالتاالتغمعلءتافالمحذوف

روورتالمعنىحرفاناالولالفحسلعنالجواباسالهأبهنءلةءاطتان

أبضاوحذفلأفعالواللهأردتاذاأفعلواللهفولهمنحوفىمطرداحذماحذف

نحونيإلمحومنكثرقوللىأيضاوحزفأوهكثدعبتمهألضرقولهم

كهفأخحياكمأئوأالكتتمباللهتئضرودكيفلألوقامقدنريدقامريدهذا

هذاساغفاذاالفظمنعليهاتدلداللهكلالحذداالمطردةالصروبهنهفىوليس

فىاالستفهامهمزةحففتوقدأشوغمنهعليهداللهلمالغظيئقىالذىفات

حطاتثبئكرانصكوقول

ضرءأوربيعةمنوافقالفىأليخن3الامنافيهفأصمت
اعرالقولوفىةابالراللدمشحذفص



3ر

تبلالشبئمنتافاماخغيىفاففمحدتغإلنفسكي
أبوزلدأنشلى

لالهيطوثعغكالدايتحضالءإجةطأتغوئميعارفتض
بئالبغدالمحوأنثدر

نصيمثلمحيرمئالثيهنولكنحدتىبغافىيتتثستطلوال
أيضاوألمحئممدوا

نازوذعإقوله11اطيالتلىىيئافىأنصؤتممآثحىااللنوأذحادممافقلت1
الروايهاغأورىمحذفلئغغرواهواكاكاخعرقىاامئهاللذينفلتعالىقهالكسافوقال

المبثحيوىرةبنعبعزقولهسخكالقبيلهذامنفةمحذم3االتكوتأنعدىهداقولهياصوقمالللى
زكلوبأنأسدثافعلنآلألدهوقاثهـالصالةيقيوأامنواائذينلعبالىقليأللوج

اسفثيلسميبىيهوحذففلذاوأووحتىاوواالفلومعليفعلخكوماممنمنجماممنالحرف

شاهـفيمنآلنءلىغيرقاكة4ؤتءلىالداللةنأيضطالىضعهذاحذفهجمتغلمءلألشحاهذهفى
محلى4صدواالثيحلذكزالالتىالمواضعفىالفعلبانتطأنكاعلعهيحلمايخراراالأنترىأال

أذمئادعكنهعنىحثعاللدللةاالصديةالحروفهفىلحذفئداظالحرفهذافىفالحذف5عد
تدمماوأدعوقال

فاأالجازعلىيحلاالسمالجرفىالنأبئمحوئماالصلمنفثسهاطعلىمملداللة
دعوويروىوص

مصقعلىىلىاءالتطسففهملىولافنحواالصلحذفالزائدكاالحرفحذدساوقدذوفاالى

علىدعواللتدىمقوفىالجارأيضافواحنهالجازوقدالزائدهذاذفوغيذلداستطاعمق
حهاهـاالص

وأماماقو3لهماجمتنعاالولصلالفىذكروهـشىفىفليسطايموانصايمانبرجلمررت
الفصلذكروأفىقواهمودلدمنهاالثافافصهـلافىهاذكرواوأما13أبئالهقهاكلمنالحرحذف

أ4بملمنهاإلمامنصوءاذاألزلوفذالىعدأنليلأاوطفادقكونحوقدثومطئت
منبراللتأهـلثيثموكثطدطلذفىقالنقوذاالؤلألهعلىفالدديلالحالىجمونأ

قولصمحابقاوأيضاثطولمختتوخفتفىعليهااعأألكاءالماعلىألوفةاهـبناحركةمألقىسعث

هذهمنتنووربتفىسكىوطئتطأثراقلرفاطكونسأيضاويالل
هـهفاغالمكررات

وحررالىالصارأنعلىهذاثئثفقديسكنولمرالمحلهزكالعصضاالالموائح
هما



2لمكلىعاآ8

رثوبئفالنبنوالماءعلىيويدونررلتبخوءعالوفكززالمعألاالؤذوفالمحلى

أمانىالمجقوالقلبإلمحغيفأدتمنإلثالثالفصلفىماذكروءوأمااالولذف

ديناروقحيراطقولفموذلذاثانىإلحقاالؤللحقفقدلاالالمكرردونمن

وأثلئتتقحعئتالثافلحقكااالوللحقاالقلبأنطقىأالفلذوتحونولمحثوا

طهمااشرحافقسفنحوالثانيةخففتلىاألالهمزةخضغتوقدوتحوذللث

اذاالمثالمىخراالغيرحذففغدكلكنهقولهممنمادكروهفاماذاثوعو

ترىخرأالاالدوناالسطنيهأنببنىفالمحذوفنغعلإالقولهمنحواتجعت

مننوالنونمناكمسعكونأقنحوعلمفىأنحففمشمنقدالثانيةالنونأن

الخففةوعلضايسطىةالمحذجعلنافدزلدضعفىذفلمفعلنا

يهبوسيأحازهوقدولمنطلتئئطلقزيداانوفىهـ8المظفىمامملفحذعلىرا

دهينالنىالبيتهذااظاعرافىجازه6ماقحاسعلىءلمجىوقدراعةأنهورعم

ادودتلبغدا

صديقوأنتئخلةملمفراقدءسألضىءازحايومفدوأئلث

وصلاذاأويبدلالمظهرةمعذفماالنوخفاكانرفضانالقياسهذاأناال

مناقابالمثكرأوصفاذاالصذلدقنقوأمهملرىأالاالصلافىردبالمثنهر

بويهبويذهىالفعلطبهرقاوأبارصلىظافعاقالواللهوقارلدئنىومنهلد

فلوموصغعفىرطولمديثواطالقصةامعهممرأفخففتاذاالمفتوحةأقأنالى

وقاوامخففةبالمغتوحةتتصلأنخليقانبمسائغاعغفهالضميرجمهااتصمالن

قفليسألثألثةاالمثالهناالولصذفعلىفاجمعوأذاؤاليرنحغؤلياذيا

فئذكرتكلمفىذاطمناوهومايهسلحوحوازقوليمنعشىأيضاالغصلهدا

وضفالنهتذكرنحوكامبااللاالنهاالرلدونالثاففذاطكلنظا

ودخيلكوتشنحوالمضارحمقرتكفىلاوأفاادضائارجبالمضارعضماء

حرفوالنوالمغعواينعلينالغاءألمكالعلىاليدخلهمالهاغالماوصلإفأ

الثافحذففلهداظأنافىالظاهرهـبابعليهرراللةالمحارعةحرفمىماو13زا



يهصرجماولفماساخنحبراطألفالنرالمضأرقيحرئااقدأضواهذافى

اضوامماشىفىفليمىالمتلررةهذهىاإلولثتفالحلىاغمسرأيتقدالللث

ولاوتالمحنىانصإلديهفوذويثائتجمةاالؤلخردوناالالمحذوفأنقى

مرثشكأنوجبالجعرالنمالكمةفىدماهانمىومنغخةءدماأنوهىبداللة

ركالمجوزفحكةمراهياكسرفىالمظهرةمحعالألموهذهمظأهـاالصحمالن

أدطيالقعالمجوزلمحركهاكذائاساكنهتلثالنيفامعراالماخهايغالأنالالم

اتدفققلتفانتغعحوالمظهرةتالكممرمحتلذالنالجارةانههايقال

فأدثفالحمابأيضالومغاذافىتكونأنتئكركاونحوهيالبكوفوالم

واغءالنداثتمماالالنفيهزواكايالبكوقولهمصازحعثمنالمجوذههنمط

وايسيامهالددمانفتاحجارصازبناؤهففعهالمعرفةالمغردبنىلذدذر14حوقع

ئم6االيهونمةفانصعهالالمامفوذءلنداصصرموفغوافعاههـناااللمم

سائرالمظهرةتكسرخوكسرتاالااللفلمجاورخهامغتوحةههنارةاب

ورياورممهىلهأدتلقيرللىاليستقمالقولهناقيلبسدهاالذىالحرفلقلب

يألفعالمظورفىالالئمهذهمالحغتهوعساؤعليهوالداللةلهالنظيربمافهزعيتنال

رطاباالرمعذهجعلأفاوهوأنهاخروحهمئوجمتغلهلخالفتهماكالهبه

ابتدأبساكنقدنهبمجهايعتدلممألزمةكناوافاكلمةكمألزمةغيرىف

أهلأندالثيؤكدوكافاهقااليهحاشحطبيمتنعبالساكنءااللداجمنيحيثكن

رفضوافاداالساكنمنتغويعالمحفيفالندلةلمتالهمزةميخففوالمتخغيفا

اليئتدأفأتاثخفكعرلةإصحراوورنللفظأنهمعالساكنمنلتقريبهنلد

تخفيفقولهمنكأقمنأنقىىأالأخدرمهميوفيفضالمحضقعقطبا

لدانحوقولهفتركالثانعهيخففونالذيئوافقالتقخااذاالهمزشمناالولى

قدؤأفاذااكنأمنالمفغتبالحرفءاالبتسدامنيلزمهنلمجوزلماوأال

صارغيرهاكةبركةكانثلماماالتىدماالنهالممنااللفحذفوا

الفعلمعئنهطفاأنخكنطاحعذفكاذفالماكنلقديرنه



أألأط

ييأناللرنمإلفابعدالجارةحاألمنسكفأنهخماصادمملكلفهحى

دفيأنهصثىثألالعحلهبالتحنيهحيفاكالصاليسلالجازبهإتصالالنبسابهن

فىالمبوأذلىوخاذاالعدفعلنالفىالنونمعنجاعمالعلىمحهخماا

ليعىالنىظلساكنمعهاالينطرنلمبائكلمةمتحلهواتغديآلعماكنغظا

بعضأنثسدهمافأماوازاثتيئعدأخدرأنمنهاالنغصالتقحيرمعهاتجزك

الثماعرفولمنالبصرياية

ارباذفىبازفياللههااذاليهـفاللهباركال
قولعلىأخرحهأنهعلىاهيؤحهأنوينبنىمالكللىلمثعودونماجموزفىفعلى

والعرايفىودالمصديقصركاالزائدةااللففإلهماالأصسملانسيبويه

والسسضقيمعيرذلذنانعيهةحذفأنهفيهخرفيكماالاوحهعلىمجط

يهكلنهوأنالقويىساالوجهأنلئهممايبينفهداقليلشئاالحولىمثى

العربيهقعماسفىطافىئعالىاللهحامناالفااالمالةفأماإلهلمااللعمأصل

كللنىلفعالزأئدةبهونأنهننحاااللفهذهأنلمجهجوازهاعلىوالداجل

االمالةفيهاصازتمالغعالزائدةنتفانالفعلعنلكودتآوومحادإذارئ

االمالةيوحبكسرهاعسورةكاتالمحذوفةالهمزةأنأحدهماوجههـينمن

مناالكالقلتكيففانألفسهإمالةجبعادفىاعسزهأناالفا

ااومالةموجبامحذوفةنتواناممسرةأنفالجوابمحذوفهوهىالالكسرةأ

ونظيرفلئهالكلمهمنفهىمحذوفةكلنتوانهاالفقااطقبلثالؤجشهكا

يخاءفىيةالمنولكسرةويثماذمادفىاإللفلنجلحضهمأنمن4وسيهماح

دانعاافىااللففثيلقفافىماشهذايقولمسنهيمومالمدكةفاممل

حكلموانتجوزأمالتهااللهىاثثثذسغأصكلمةالفظفىمحغةلم

مجوزمنخرةلالفالمأنوهحأخرىحههمنجوزإعالئها7جمهالفؤطاالكسسرة

ئحأليكرتوصوعادهل3مننيفوحمعناهعيسببومالالنجرارعااالمالة
فىااللفيتفانتهااسممنااللنىفىتجوراثمالةألضاإلمجرؤجمدللثافأ



م
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بحاللةإياءاعغانفإلحمهاكلناذافيهانيوحلقاممعازبئبفىافدةليسمثعينااالكلبمبم
فيااللمخهتخللمافاماللمومالمعألىفلبمثلمئاءاونمهوراكألهىمالتق

ءتبنغفانتمضغلتمارأيضاعلىفيهحالمةاجوأزكانكرالقذيخاجهينالوا
جمالرالرحمنألوأصاحقاأبوقاهئهاءشااقفهاجموجهفهنالقرث

الرإحايآأرحمالرحمةالمبللغعناهرخنثهالعيراليعالضاصةاللهإدمغفالرخن

شبعاثالببعوللشديدمالنءاالمتالالثديدتعولالمجالغةءبنامنوفعالن

اهسنىكدلمهعنخوبعوهذاهوعبرافىفالأنهمجيىبنأحمدوروصك

أيضاوصفهوهـحميمرحممنالغاعلأسمهووالرحيمقالكأبهفىقأيوا

نؤ4أىريمنرحيهقهمنافثةالرحةأعلغمرءقالإبالغة

أنعلىويدبياملوليممىالرفةمعنىعلىلفالنلمفألشرقلبيقالوقد

اليهأحسنى3عالجهاستقمثانالطبيبرحمهقولهمازفدوخاعسةاكأص

والصغتانمههواتجئرمنمجراهجرىومابالبطالمهقدنواتعليهرأنعميذلذ

كذافحيلمنعندهمبمعطعةأشلوفعألنأناالةبالماوثالرحمةمنججا

ياهدكافمعاالأقذلىعلىبدلالمحتاجعلىاالنعامالرحمةوحقيقةالزجاجقال

شالكووافأةالمبهاجمقنعمةكانوانفرحمةذاثياكنلمحوهراملذالى

لعمهأكبذلدلئدذبالرحمهتعالىاللهوصفالمالغةجيعاالصفتانذكرتوفكال

يقدرأحدجماالأنعمقدوأنهسواهبهيئعممامجوزانمنصوأعظمر1ادضبعلى

هنحوفىيبدأوانمامبالغةأشدوهوالرحنذكرقذملمويقالجمشينعمأن

فوااللوالمئينراتالعثيغطىحوألمفألنركقواااليئبغثمباالقل

تهااالبهالوصفكلناذصاركللصلمثنهحمنابذكوبدئأنهذاإثفىوالجواب

االيهريتعغثميثدأأنلكرفءااالق5وماكناالغألموحئهموعزيئ

عدءاالخويينهنوغيرهيهسلمدهبهذأنغمىالتعريففىوماكان

االسألمءبلوعزوجلتعالىللهصسفةالرحمقوقيلامرباممنهاج

الجاعلعةءشمعوالبعضدواثوأن
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أجمستهارلىنارم6ألالهحيئهاأفتلقاثالضرتثأالقولىقلت11 ةسسعدسعلى

ثمعبراواغنرعلىواالحامأحدلهىيتعأنئماسالوحمقالحسنوفالامعفىمسثوانهـ3
لجلهليهعاشعر

يلمعاالرحمهمنآوايوحاملىالرخنوفيلرخطأجهالمنهالعكناكثصيصبهررأضأألفر

ثفىكسثما4ايسللذىحذاوهواوأحلىععىخدا4اأصاثخدوابةبالقهجيخالغتا
رجىاقضأل

هووصفكاحالمالذىيكونجازأنحانهأقدبماعلىاالسمصذآأجرممطالذارباجمعخها

لهبموالعالىقولهاالؤليعوىشئإسكقولناهوالذىيهونوصازأنوالقالويعرلمهنفول
بمخهحقيقمة

مدلةالهمشهأنذكرهبصأحدالهدقلىرؤيلاالتوقادممدوااللىءأسلثمهذبها
ءأثهوحقمفثعه

فقدبت7والوممروهةالوالنأالةأقماحمثوناةنالوأوعالحدابدالهاهن
خمانعهص

الهمزةقوةحعلىحرفاوأكذلدهىالخارجأولبانهلهامناسبصفالىالذيهفيبونألرحال
هءاصواهداداا

صفلىصفتهأومعنئنفسهفىالينغسمشئفالجواباوأحدماحقيقةويقالأوالاويهماددومةا
واحدفهوهوصوفعلىجمىفاذانفسهحدفىالذصااليتجزالحزقلاذاانهنفافقمالمجردة
كلكلاشنفرىابت

تقلموقدمكاصفتهفهوواحرواحدنسطفاالرهذاقيلوادانفسهفىحاوثورا

السداالولقواللبئههاصدااهددااللهفىاريةوواحدحءدأذسظاهراناصنعةوا
ءورئهسظفصه

االسدىقالمالمكتهوراتفحى
ت3دسصصحةمهارانناد

صكلداواللسدمسعودكنومرأسزلنيسكرىلثااككرأال
ءوصمعهوصعه

فصذتاضيداليهدثأصدهفولسالحواغاددشانىافىاواوهووأبوا
علمىمماقاط

وتأويلفيقاأبوقالاصاللمرفتللفالتعظيمعمعنىإلصغةفىأناأنيالمئعاعرالحآهلى
01ءء05ءءهـحضالذ4لىاارالم
الدىرلىاوفيلعمحيرهالكاللهألرععهصىصأنللهلمىصودصاالزدىفرىهوا

والبريةحاقهمأىؤهميئرويرئىهملمتىاظاللهبرأيقالالبارئلهوفالجركااطاالواس

وأخوىوحققةمينئففسعاقطنةو3لداضففكالقاإبيليساوهذا
صصفىالمروىعرهشحفى

النبئصشغيفانلجمهوربوخألالمجراهـعالإاليرينهبلدفأليقالتخفيضهالملفىة
الى4سيمونسهاإىاالردلثهالغةعلىمزاال1ءالنىاذاللغالمدلي9نخفيفوعالمصلبيتهذ

يهالجارمعوفصته

وأصلهاممؤفجيااحرلثاتركتأحرف4ثألءيدأوقادبمالجازينصربهايةصلما

وليثطبدلىطووأنلصمزرلهأاأرأصعلالهمزفهالهـااتتراليمزفقولبوهانمخده
العمعندأهل
لقعاحمالهيوشعؤ



ظصغوايتين38
الحقبهمادهذالتىاالحرفعالدثمالطرادهكتاسىالهمزفعهكصرمائخنغيفيبييميب

ماقوالأووس

هـىشسثثاللرمنالهلمهاأصوالخارأنئأتوقدالنبأمناأالنبىلكطفهاأهى
ضلةاقدهفالنبىفيىبانيهسيبوصرحوقدالخدقاللةبرأمنأصسلهوالبرئةخبفت

لفتأكعضإمئموصضعهذكرهسذائتقدموقدانصرضروبللذبدثلةتخفمنيالبرية
اقعسوولىعلتكيرهمنجالفوناكةأهلونسقالالعبيدأقالظىااجدلىافااش
والدىأنابالغيامالمباح3القيالمكلاافماقابذلدئةوالبرءانبىيههزوناالعوبحق

ووالدعاظلتلمءهسد

ققاصردوخهاقيورمذكثتواالصلوقديوروعمثالمحكاالالمياممقفحعولأداوماماخلقصبم
المجرخعاراأالألةواليهونفهاهذهوادكواءيااواوالهشركةفقلبهـوالمجاكونءاياافمسبص

لتاؤمنععباسدىاطفالذىفتاألطنالمؤنالموذاللطوقووملفكدأإثنوالله
الحراراانجهحى3و

ثاوتعرفهااغئنةوحوأطفدطفثاللمجهيهواللغلروأليحلونحيثمن
الروايتن84دثادلداكالمحثلودود11يفئآطاوكذالالمحامخنئاهنالمحاماتلدفوااأوا

قولةءص

تميانأقىلهـأماظهريصمافكااالباطنالظاعربركيهايخرأىيربعالذىالمنهكورالمحبة
اعهبممواءتذدؤهـلضالخلقبدأاليغيرسئمنشىابتدأغالندطدعما1بطنوما

الطمتكفمج

عيهاأرفحاةلظغيرلحاطاأتجألعاألىديغأبدوراىبدكطبرهأئألهم
رأبماألدسيقالةواللىعاتتخربهلمازىالمقاذللدهلئكةقيلوصهفتئاشاللهائتلجعيقال

اوغيرساآلواسلم3دوي
يناووشاتوأىبيروقاواالرسلمنبدعاكضثعاقلللالتزيلووبدعولدعبديحفعلهحنطذا
ليسهلىتالخغسرءاوالقافخبئلىالقدروبوقدايقدوشبحكقاوابديغ
اذ6ابينىرمأاداماأيضاالدأرئمماواأياهرأطارقيلأركهصمقحقسهأرضشالثومناركالمأد4

رحهار3ماحوسماعمهإووارقاداهدراموربنرآفمدخلقهوقأىلمقطإخلىفرأالذىصهموز
31ص

طصاضلالدلىإائفاصلىعولةاححفعلىزحرفعكون4هإنزيهأحتهاقاثيهونأتحص

اتجلبقااوهـاةزااالصئصانالوتأوذؤبامحصيايدىايغفووواالطلاطبين
ومصهلىفىالمعى5 اهـمس

صهتكوتاىأصكشولفبعأورفولدغاوقاواالرأحطبهالمغغرحماعىدكومقافئع
دمحيصكهحمتااقأإرخرؤتوذأفاءاإيااركلابةإصجياوفاتثونحابةداخفارةااوقأأشصرله

حاداءءكات

تحاالفإمحفإأقىاصلروحزبذزكأيخا3غعتهأللىانحاواحهاقىمحثاوأعلىالمرأهارضه
آمالث3اعحثحثشهـاحطصحشئ



رو451كوكاثم

ءدأناكذاصأهيا
اليغيبالنىالشهيذأفعالايلاإلمجدالقوسممبنعلىذكونالتىالن4وعلوىا

بىلبعةلبيربنوالالمألبرالرثوقعلالسيدالربوقيلثئكلالثماوالرلطقاذرهوغيسييه

وعرعرختبينمعذورثنةوائكئدةرثمالأهلثهنوايةوالرخافهاا
3جءةطؤيخالهياوأنت

1علوروقالمايأىالغرسوربالدأرربويقالسيدخمدةيعنيقألحبألنرا
زيولثفضغتربتىوقبالطربابنيإليلثأفضتأاشيوكخهعهورءالمايةوالر

صدكلرالبئلأمانخمال
كساربابثىاالنصارتوقدىأميصعععواقبلدؤأاألينالملىكأىربحمعروبعقحصحمفا

ىأهىيمالكونؤالذينقالنهمائمثطعىرلفهذاإلخهواصىأهرىتدبيرأقءلىلفول3

مناذأحئاثىتيمنيريخارحسلألنءاصاابعضلكقويرو3منحعوءاقبويروىأيسيده
35ءسلمءافصابعضعن

دالىلاليثجمعنىالربعزوجلوالئهطكنىالنأىهوارنمنرجليرينىأنوالفألسفيولم
وبيةالخىمناالشتقماقفىوأعلهسيدهأىكهـنجراربةفىفيثيدعزوحلوقالنهلمتهوالثاحمه

يقاللربؤباثةتنجملذالنهرلالمسالدوقيلبمعخاثتهورثتهبىيقادوهالنثئةنحدهمجهمىل
ص3تهرمنوألثصهأشر

انزلىأؤسبنلمعقددأجببوألالرحلأهاعيابنوالرببأليليبهةلمحاضنةثلرأفإلثعممى

افقالبمشاأرضاكرويدتأتهاصكرياذهوأقاطبةالعم
شسعوإنوه

11ذفخئراندلواشثبىاربيبيغدراجهالملهاصارئنانخشأمية

والراعلمولعليهاللهصلىالنبىروجلحةأمرهوابنلةأيبهتممريعنىدالىاطاضشا
لممه5لوماضولااص

اواورالةأةآميالرصلىيهزوجأنكرهأنهصدمجطعنوروىقالايالمحهوزو
صلثرتيئأ

الزالىالتىاالركطإربااسالىمميكئهمطالثقاوااشالثطائحهمصإتطاقءحسءحاثبالاالث

ورلمئهلالظأواثسلدائأكهرلولةبتصهوهـالولماثثفيويقالإىامبهااللهلىاطهولهـس
لم3رءلمئاولمويمعىعاحمه

قىاحيثاصرأيهتووخأاأثاهأالرتضرىفىاجوونربوكدألثووإلىكعرءباهياعلى

واومنيشلىوالتثفاحشفيباوالمفريقاممااوتريزحمهسارالأصثةاربنوالمويدإلمترهوأص4ابئ
عالئفهيطدة

11االعثاقولاثإالاطاألنبئات برللحسشئافابهعهترتبهقسألىهـا

والرالثعلمويثوماددليرثينفالنسضرلومهشعرهاارىأأنعنىاطاإأأأللهرشةطدطورداص
منرصاصللمححملىلىمححى

اوالراأميتجماحثحأأوئءأأأئكذثإلكهربابواحدشالءمحىانحهفااصحاأبأقرحلنربنى
أثىكاالاعيهـثىأ



إعبدسيدمثله5ه

دضىاسيعابناللهاو

عوحيناءاررعرجلالقديووضفصالررتئشأصالتضغيتالنشئمقصإلخاثىسالف
برالزابنوبننفمحخلفةفوائدأنففيداالقاثرمعنىالىيرحعصجدهوبأمالذوبأنهرليأنه

ةمكلهكماد

ااالطافىودوكغىكيلاأنوفلدعارهاالغيرجهنئنشهأنمالهزعلىالقاربفارقدافى
فكأصهاصلرأقامهالمفلطريفةافنحاوالعاريةطريقةعلىأنهاالالئمثىئايئشأقمااوالممئعير

كضاطبوقدوالتعالفالرحهفوحاقواطعنهائميضالذدؤلةعناتجاودىوالصفوخ
أنوأصكليابن01

محبدفىيدتاوالدياثالحاكمأوالقئاحالتعمجمظاهزكهعبلثعلىالمقراممثوالمنان
وأنينجاالمحاالثماتخزأىتداذتافييقالالغةافىمعروفءالجزافهجموالديهطانجارى

أبااشملىألألاشامحراوكالتخزى
ابنوان4كلاممالذانكاددينبأنلمواثفائلماكلثأنوأيقنواغلم

مقهقعايريرمعمىالزلكثثبهكغبالؤبالثئضنعتضنعكاقالنهحم
أنمنالىأصنوالمالقومثلئافمواذامارمؤنارئمتاهم

كمايكيرهميرفيبهاكلورروقمالكيرنجزيينأىكغيرمدينينكئتمإنفلؤاليألعزجلوقال
أميةنجاكلهبلنها1

نسعما4الىأ05يمالىوقدءااىاعالدينوإندومثهءكفأباطأىممهبالديطتاكدلوك
هـربالحمبمصبر

الزبيرالنابنمنالثاعرقاوالعادةايأبجمعنىالذين

وعبدكممىطهاثألالودينىأهذادئنهينىياوضاذاثرأثلتم
فأمانمانشسص

انئهىوالذيناالديانخئرإاللممسألمدينقولذمن4الموالذينادلىعمادتةأى

دافقا13الملذدينصلؤووااأليدينونناابنوالعربشولمنمراالستساالئقياد
ممدأخطأعالكألص3صصعحعءص

أكبميراهامنوافدانوديالةلدلنادفساوتيماينيدينداتلفهوكمرإاذاطافى
أبامحبيدانمفلداااعوالفائطفداينةوداينهلةاشخئاالدش

قولهفألءاعددصسصوبلم3هـص
لعحنارأدعحخاثطلكأتكثنىلتوايدآروىداينت

امرأتهكري

أكصاغكمارتواينالىفطأواللىإاصلىضااأصذأنيحلافىمحلعدصحؤبؤدكأفخهاأ
صااانففبهطاقىنلقضأأكأالفىكلئورالتفألئوبراكالإهاثالهأحولمحجلاالئمواالسادنقا

اغاكرابآلمإلبرينوقولهحزاخمهمت
ميأننعسهفحهممغاوبىبنأبلنعأليئهأ

فلىاتهرءوجو



1ألة1

الناكبذسحىألفياصةيومههئماالدئنولوئمحزاشهوعاثلىجزافاكطعادئهأى

أضعلىالموةالسايذيناالمتأشكأعناليغيباالذىظالحاثالرقيمءالجزايومالبيترهـ
خسئص1الخيرالكثيرالركثماخلىمجميحجمالغيامؤكاالذىكيلاوالصؤأبوضمه

اليطاذقاللهم4ظفهمنإلععاداافىالمؤمنوسؤكاصلنزهالنىاإولالمجمعوهوالحق
صءبدكرأشمعغالم

هووالمألئاالإلهالأنهاللهشهدبغولهسهوحدلىإكالمؤمتوقيلقرةثقالأرضوأد4اص

زبدلءاااأنالغةاأهلبعصقوزعماالمينالتفسرأنهفءحاالمئهكنوأاغاوافنبهط
صاالنهالقولكذايهدوالتغسيراكوإتاكأقاكاالمؤكنأصلوأنالههزلبلى4ابديخبرعن
ءشالسامساهرالىحى

معنىبعضهموقالشهادتهاألمينأنهالثمهدحهصدفتأويلانثأنهءوحااالمينأنهصأوعراو

االمرقفىاالصلعدءجاالنهالصفةفىمبالعةأشلىأتهاالفؤعنامعئىالمهيهىصاروفى4ساأبابن

وصفاتولفأصاأدوعلىقالالمعنىلتفخيمطالغوظمءهاالهمزةقلمتأنهبنعبهت3عا اللهرضىالخطاب

أمزمنوريهونأنرهمماأهـتأريديئتملنالمهئائؤانهسالقديهالهفقالعنهيأجمعإلن

ذاهـازلقأمقنءارؤمفعوإشالىمادخم5اللفنهفعولالىالمتعورعدسكشيرتهبعض
ءدابنلتالسحافتمق

القدموصحفإصفامذهوفىاليحشقهمناجمهلؤلما15عتصذاباوامنعهى3جازوبالحل
ناقولهالحسنأبوفقالكلنافتعالىولهاللغمئطقاكاقالكابالعذلمنلهاالمجسصبية

قالدفىدأحىثتقالثنءاالأنهالخفسوروىرقفاهدأثاأنهلمهءمعنلهحغلمافغالى
للهتعافىاوحمه

عليهومهيممآبالمقئهيشنقمسيماقالمارالىقوإ4محننهااحسألحتاردلىلىماليصك
يناهدأالأنأالكأىمتقاربانائخجاوأمحتاعلياوالمعنيانمصدفاجهنهإقمالءهمكي

إتحهواناالالمينأنهنءرإنغحمافىءحااأؤفكراءخأورلاافيؤالهشهخاعابانوماشيما
ءءكهمحنهانحا

كهشخابرنفغانالهئمطلالنحالىصولمكرلهدانءاةلألفخدصمىاننطأالجاوبنفىاوان
وقاواحمدينظوكاالحكههميلوهطوالطأافلمحوةالهـعضاليفربطوالمخدرا

اتأطىح41إاثكلىامحااءاائصقوألدأكأطلىثااللثاننئعافانهحعيمواكطخمأيبو
ولصصأصأءئخماألخال

حشيمادثاكءحأبءتمهصفأزيدكأااأعورءاااسمحيرهائءأملءاسنخابراىش
كاءأسيخأدضاس2كأوهوفيكرثوءثطوحآشتبأراليألثءضاالذاءاكمعدطلىابتوزم
05ء005اودمهمحق

أندجسسبإالردهـفأصفملثايئىهىإممايرلعصءااإسهـثوأةإااقفائؤصثزى
لقامحبه



أاله

الذىخالميأىينض1ثوتعالىاللهءشااقالغظوأفققالالمفأكان
ازالجهوقيلأصمقأرادماعلىاظلقجوالذىلتأوارالجهويثئاليعليه

طألقااذهـعلىبهيؤمسأنيسبىوالقحلئطأواالملدفىانالالعظيم

وهورموصنعفاكنغسهونححهوعلىفاكاعجزابهوصففالتسالىأللهاال

تكبرالذىاذكبروقيسلعباثهظمتكيرعنالنىائمتكتزأساذاهلىءذم

منماالمالالنعظملحصفاتصقهالمهوالمتاكبرقنالهعنسؤلعن

شئكلالقاثرعلىربرالكلوطئهمىاظلقسمالذىالسألموقيلتعالىاللهءأحما

ويدرهيقدرهاالشيوقدرسكالخدقهارأقدخواصدصءاقضااوولمووالدالقذرمن

لذوالقدرئححدونقوئةوالقدالرزقوؤدرلهوعليهلهوقدرهوفدراقئرا

مناالشتقاقلىأوقيلالمالثمنومالثالملىكاهوعلىأبوقالالدينريم

أحمدببرأبقولوالثانىالمراجابنقوذواالولطالقئرةمنرقيلالثسذوالربط

وضهالمرأخوطالكتاالثالكفنهاالعئيقييطردئاتصريفواعالابهن

فولهومنهئحهوقشدفتهاذاإلمجيئلكتمقوا

عااماورائومنقائمييركىفهاؤفأخهرتجهاكالماماكت

أنوابفاباالصينطدفىيطردوعوالقدرةهنأنهعلىقطحتلمقائلفاشقال

اذاالمعغيينأشرفمنأخئفاوخةصفاثمنهعزوحلللهاسئتىقحدعنىهذا

دخأينالصغتالىوأختلعواخراالالمعنىدودتاقسدرةارهواالمعلينلىءاطرد

وقدالكعرالجععلىواالحتواالتعظيممعاالاليهونالنهأفدخملثقوحفقال

كلنهمافعلواحماهتعالنهأمدحماألوموقالالحقيىوالحزيخرانالثيىيملث
لتقوهتيمالررطاصاالعربملذيهلكهكقووللثمئصالاليكونأنهالىهجونيلى

دحدنةمتخالخهاآمدحعضدىملذوصفةكالالمادمالىتقولوالمالماألاث

كلناذضاايالفملمعنىتفضوالنهأمألمثكذلذولييىاحثافةغهرمنرانتعنط

قينءاقراالىعيتسأموالذمعوىوء3صرةأشيااثقلىمقاالغنالح

نروالىفدوساغداوامامحيعاءصاالعولخذأننلذعالدأيلىضشذ



ممهل8أل

لةصمااحداهتكوننحماكرقائلقألىفانىاألضلئزملىماسئأحداهما

المرلةمعنىعنجصالنتاذبهاؤوقنوناخهاأشمرةصمىاالخ

أخذاالغراقلفظيؤالزاأنالخاشمىعلىأخذأنهقبلمنذيثوفىاللهقيل

أنساخأنهذلذعلىثيدأاثعلىالقراعةغوائسولممحئاهائمىهـألتعيع

مفدفوالدينجمفهوئخوالمدكوتالذينوبمالمثالكةفوئقوأأندسدنهعالمعنىلىءلمحقو

زألمالجمىحعينمجوزعندوالعوغاليذلىأنصعلىمانالالدينيوه
بخيرألفبعةاىباقوقأاعسافااماصحبألفمايثأوفونظيرهلىنعما

صيىقلواذائصرفهأنمالهالكاثرمحلىهووالماللثأمدحالنهخإربهاثواالقال

فطواذافادئيصرفأنلهالقاثوالىجمرلمةالنهالمثعوفاغاأحاجزآوإ

طاألغالحالبتلذيععدوألممفالفعهيتصرفأنالذعلهثئالالعالأنهاوكحل

قالبيرهـوالىايسياسةلهىألهـلمحقعدوصمغالالقارزدثوالمالعاريةرلالب

اللأنمقدماخراعةاختارامنبعضمحنالهـئرىينؤأبويكرهفا

ماقدبرتكقىفائدةفألالعاليئرببقولهنمكلىصالذبانههخوصفقدسعاث

تقدههـالالحووققدفهعلىاأشالتنزيلالشتىماعلىحالثكراحةجالفالهمح

كطفالكخئقالذىكبىبالةأفرأيلعزحلكهىالحاحآالعابعدكروذالحطم

خمىثماركأكأااالخالقانلههرلقولهفمافاثالرؤلونااهـتلفو

وقىدقالاطبههوخؤالصنعهإتقانمقصافيهللعلىدنيحهااالنأنذك

خزاألوياثروكقولهكعلىمنساناالنخلقيالؤتحثثزونأفالأئغساكئم

اوغيرهانخصاالضهجموالحبىاللعئبيؤهنوقءيئاذيمبعدقوله3كنونفم
الألتيخاثألقولهملهاكوينللكغاراعلىلهمتفكلوالئيقطنمللبعئميالمدح

الالطنظقإطعاإمارىماناصالمدعالىوكقوا4كئأتيلدروفبلىففطاعةسا

قولهزلذني3أاائخماحيالمحاهىوقالعامتعالىهـلمهوكةكهـعتئعيزجمقوما

أنهثدألنةالرحيمأباخالوحمثأ3لرحيمماكراكلسثرلكأولمطىن

بهاثسالعىىمعجتحلرهالوحيمهـوفتكرهتعالىافلهاياللشأإو



1أله

الشعاىبعداصةاظاالمورهذذكرتوكا3رئهالمؤفثينوكلتكالىقوله

اقولهعسدطباالقرأهاجمماالدينجمىممالىقوئهيكونولغيرهاكذلىلهاالعامة

ىللهيؤمثذواالصالقولهالنترللمنمالدقرأظنأثبتالعالمينربالحدلله

إلنمطمعنهاعاالجرالمأنترئأالجمعنىاالصعاإثوهومالتهاالضيلالن
ديهذيزاآلضثطشئدنفسنفىالتخلثملألقولهذلذواالشغا

هفاؤفىلنضمىنتملالكهماالماالحنالدكمماكوالتقديىذيثيقوى

داللةعأواليوماخمذلمنلهقولةكلنوانقرأمافهمنلقراعهوتقويهلةد
لهافئمثقالفاذاالملدالملدمنالفاعلاسغكلنحيثمقكرأملذحنقراحةعلى

كهالحقالمللثأالثةفتعالىلألتعالىىزاحهـذالثملذهوجمنرلةكانإليومذلذ

مناخاعينوتتسحعةللمهانلرالحديثقىوصوىاالسومالثالقدولئنوالملذ

اللهصالالنبىعنهويرةأروىالزحاجأيواصىقالكالجنةقخلأخصاهال

اللههوالجنةخلفىأحصاهامنغيرواحداثمممائةتعالىللهقالدموسعليه

نالمهائؤمثممحألمااصمداذاالحيمالرالرحمنداحىا

لىاصومالصأفىالمصوزالبارئيفاالحيكيمبزاالجارفيضا
صبالائمطيفكديخادأصلتاوذاالكريخالغتىيزايكى

ددابساخرااالولاطنأاالظاهراصكوراالودوديراإ

الحلمصذابالغفورالتامحسلالذارممنقدوسااالملريعالبى

القولفالمحثشيلافطاطواباالمديرالرلهـيضمايظمالح

أللاكأأهاالممينالحتىوحالالعفواصبالجاالعطئمالمجيصث
ألباسثأالقابضىالرؤفامحاحالهالمنالقحاناطديدالالقوكث

لثراالطالربرالويهفاالمتيئالحسيبالرقيمثاطخيرىارثاالحاعث
فالمالهابحاالرارقالبرئماطيماصمعىحالمرذأالاذهانؤسنا

ارراقالعثعااكنااصإكىاداباوةاالكرمرالألمملىءإالإييرا

أفعناهوائصوأماالفكأدإياهـاالحذفهذاكخيغاوقىومعنى1اكفىالخألقا

وديدصتةالمعلى11
وباقهاوتمسعثىلط

ءااالصقطمقاس

4مصح



أاىه

عليمهادآصؤهـالنىاثغممرونوقالىللصهرةالحامالموجوداتجحرصالذ

النلهاالمعنىاذقصعفالللفعوللغظصؤرعلىافقرأمنفراحةفاماالسألم
منهدمأيقتضىوهذارةائضهرفوفانوأبضاصهراافصؤريقتضى

الثفسيرالىتافيماوالمسفاتاالحماءهتههنفسرتوقدوعزجلمنهأقدآ

وأالالصوابلملوفىواللهواالبرادارباالصثدالمعرفةأهلالعقاتأكاويلاوتحر

قصوهىكةالحمنضعتهوأفسرصاوصفاتهئهطالسيالقرانعايةأأذكر

ثاذاالوتائثاللهعةخمقختصثطضاشعالرآيحةخحسلعلىالغوانهذأنزلنا

هادةوالشالغئمحاوإالالهالائذىاللههوونألرلتفلعفهمللناسهانضر

المهكنطالمئمالمحالقدولئىالملذفواالإلهالالذىاللةهوجئماففؤالرخن

افصرولهقالبمارالخالقاللهفونفئرعااللهتزثئحانالجثعاراالعزفئ

وقدتثكثنكأكحبماهـوفؤالعزيرداالرضالمئمواتمافىلهلسغالحثنىءإاللفما
حسلعلىمالوانرلرلةالصرآنمرلةأدمطاعتقالهباالبيانياتاال

المثلعذاضرثمعيتهخمنولتصغأنزلهالذىعلخشأنهغربعظمي

انخبعالموألةااللهددؤحمناعتفاورمجبماوللعيانفيهالناعىليتغاكر

اخاكمةأيصاوحضتةمنهثئيوصالرحمةحهتشئيكقعئالذئهالةاثوا
المؤمقالسألمالقدوسانملذااللهانهمنبصمانهاللهتعطيممنبعارالبياد

لميهءورالفةىوعندهذاالهـعنءالصرإيهرالعريزالحارانالم

مالهاسغواورالمصورالباصكطالحالفاأنهصىله3طيأدعسامالبيات

شىاطهائهألمنماحمكرالدكرالادحماطجالعريزوألهألرضيواأصهوالقا

عدالليناعدعلذثملهوانعلمتهمهعرمقإجمهامناأعالىءذهأحداوصعائه

لقديسمنوحلعرالئهبهاييرةءىاأعاطاالذكرطأصأثمسلمولعدباللهصلى

واالمخراضوالدعوميوتحالضحرومىتانخيوجمأطىعساثؤلرلهأوتيروةأوئعظيم

ةإكاحهالاوأوةثإاالستذمحىحئخهلواقاصكماأتيامممايأبهااكاظاثلهـؤدذع

ميناانربدذدالحديمحؤوحلكتالكابةاؤعا4أعلىزقتحكىإلتى



61ازصسد

ئمانلطفعهامدكوالفقاهئشوججوارهئثيلياثه7آضرولهاجعل

اشئمأئقمضقالحيذولالعلينربيثهافأاذوايخفيهاطمالمعثتهمد
قضفيكابالنقيضيظهركرفركثرالشالحدوبيماتتطائرالثحلوالمدخوالشسكوواورذ

المدخأعلأفىهلكابالمحوصفداطوأصلمالالحدلشعكراالكغركنغمضق

اللجيلالوصسفهمعامأظهرصايقوبماذافألالحمدخرسكلليغالفدفلك

ايعمصهوألحذكبذالثجهمدقغتفئوقعوفبالحيلوضهقعدقاورجما
القاالصفعشدبالجيسلقالوأنقوئمشرطهوقدالعضجلجهةطاالجيل

مجونوهوبنلىحالمسجهةعلىباليهوديةكمملثنهانسااليممففداليهودئ

هنبينيمئزأنهذااالصلتدحهقدقيلاذاالعطيتعارلهأن

ممدوصاكونالينىممدوصايهونفامايسقهمنوبنههالحديسحى

لوصفأنمىاليسفالهودىأهلعادةكقرىوماةكالعطربققطريفه
باعمالهفء

ىياالمووالشكرهذايثوأيتالحدوالحدوالمدحفهوهيلالتجهةعلىلمبيل
المدخقديهرنلعمةغيىوعلىخةعالجمونقدوالحدةعلىاالالجمىن

سنياطريئمنآلالحيأفعالهعلىونحمدهعايضاانعامهعلىاللهنحصدن

الفعاالتغضيلجهةعلىوعزجلنحمدهوانمابخاة11طريتىمنحمدناه

االخألقيقالوقداليناواحسانهعليعاالنعامهالتعظيموعلىالفعلعلىص

حنفعصهنكانلمجمدوالضبيهاالصمعارةجهةلىءزلئارىميإلةا

الخضمنبدأالبهمااالملكلنوانلركالمثمترلةالحدمارفقدأوقيعح
علىالهودىئخمدلجارأنقاواولوكلنصلأيناالهصيدانمقالدو

مصدروالحدوإشرالىهوكعرصهوصاغسادالالىذلدصرفوانبدنهةثمتموته

قليكنهاالهىمعغاخبروفيهتهوالحدريداحمدكمألمجىتقولئحمعوالاليثنى

هناللةفيسجمااالقرازثهالحدمنرالغرمىلتهالحدقولواأواللهاكأئواينا

لهلفعى4ؤتدهأفااط4عاراللةلأماكلداذالقابقالفانءاثنماواالمدح

عبالمؤضعنأميرقهلعلىاتجعقداللبيهأحذهماهينوجمنفيهالفائدة

عثعرسابعمحصحى13
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ئحتمخبزلسزاائغرفيارقتئهفواوقولهسنهعاثطاجمةحمالسهـسالم
رطتعضقنطنياالدصلاثالحسنوقولانفطيرثأىواضراياكاالوقولانهلس

افعمعفلهانبهوأخدنفسهسبوصاائغتهاائئاايياجاتعئوهاوقولوال
اكمرااألولوفهلعلىأبوقالخزاناينبوغالفتنةهسموقبهمايزاد

قلافىعنوانهذافكلعسيرقضاثوخطرواتجربةطويلةوالضعاعةلرقص

ملعافكذييلهشداليهعظيفالحاجةفائدةعليههتنجيالقيثاللةعليمه

والوجةعليهالتنبيهفيهالفائدةوجؤفلحذدثلةعليهالعفلفىكماايغرانئ

علطعخهافيحدفاكالمايغلطفمدطلبهالمندثلةفيهكلنوانالفلخرأنإال

تخذأنينينىواكااعبادةبائغصدأنمنأجلاللةفضلاالؤالنمحبدة

غلطقديفألكذفااالندادواتخذوااالوثانافلدفعبدواالمزلةعنهلناتخعلواسطة

أحلاللهفقاءهؤالغلطكاءأثناوااحبالمحةئفصدأنمنأبئاللهفيقوذلطط

علىأجعدوقالقلفىلماررامؤعاءاادةاهباديقأنمن

بينوالغرقبالنابهللهالحديةالعوفىزولمجسواللرفعدتهدالمحراعة

أخدفالكللهصاصدأنهكلمالمفرعنضااهواكاصعباأنوافصبالزصع

فللكلنممنجمايعتدلمكلنهدتهيهداطاخبارأنفهوالرفغفاماالحدأدته

التوسصعجههلىءثذتداخلفدانهااليهسيموقاللهبيانناماتقدمعلىلغيره

ءالقرابهءحاماوينالكرونإفلاوحذاقخراالهعنىعلىدواكلاستهل

فيهكلناذاوجهينوالكسرأبعدتهوالحدللهالحدؤواالكسرمنحامن

نحوأحدةاالكلمةفىاالتباغلماكلنانهقبلسكحئمادوااالعرابابطال

صلالمناذالمجوزالبتةخطأكلمتينالىمعنقليالضصععفادوأأحوك

االالضعفبعداذلشالمحصلزلمالمتصلفىمضعففاذاالمنصللزوماليلزم

اتجاحعإلجونفالإلتلزماالعصابحركةفانذذومعالجوازامتاع

جمةالنالهمؤةدثىوزالوتباعالصامينأن5غواواضوزكلال

ءقااكحركةالجهمزالنبإنهئالدضلتفعواوالدركذلذالتاللرماالعراب

المنفصلادااللثفوايرؤلمالرحلتخفلمالمنضصلقاوكاالتلزمالساكمين

البكم
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تحقفييكنلمأندبصحئماثاالنهفلعلىاالألثمخوالحذاللجتم

منكلنساناحصلىمناصقهثئىلمحمداسخأنيقتثضىلاواق

بذةقالثاافوارركذتهءساأسهعسئاااليسضالالذممح

أحساقمنهيهنلموالذىأصمابالعقحقوئحسسئطالثوخخق

عقاباواللفىاباولذصاوالصداشقياليعوزأنجههاهنوجهعلىاساعوال

فىعذواوليااليهونواصدةمالوالذثمالحدأحدقلوزأنولير

وأمادةواحالفىفاحرابراولواحدةمالفاسداذألسوالواحدهحمال

ووترلمحالكاالالممنهمحذفتأبوصقالتهعاذاوللهبرامةهعنطدتهشط

لمصدرفإنبفأرىاللهانسوأمالهأشالهمالكئرةوذلىممةأهلما

معنىناهوشئهاناوشاكركفركغراالكاتقولشاالسبحقالكللهعلالهـ
محافابامنصومصدرااالاليأقىالمصادرثلمواصئعفىجمكن9والبراعةالتزيه

كانهبراعةأىزيدمنانثفغيلصحرفهئرفيضفيلموافامضافنجير
اليلتفىفال

الفاحرعفقيةمنإنث

جرىومانغمثلنائدتانوؤنأفاآخزمعرفةالنهرفسهالعوانمائغ

ومعنىذكروعرفأنبعدانعلىوردفهوفعليسحطمبئقوئهمفامامجراه
شانءهوقداللهبسمقالاكبئملتقولاللهنسطقالأىزيدسبغ

أميةمنوداكقولعرال

والجدالجوبىاسجوقبل7لهوديعجاالثمفشث
بأصلهكذابياضمرفهيهونومجوزأنفعصرفهبهرةيهونبوزأنوحهانفيه

واحدئهوحأللهرياؤهاللهكوخهباتوقالغفىسجالعيىصاحكلو
شبحالتالحزأحدهامنلؤاللوباباسبعينالعرشزونلتهانحبرفيوقادش

التحوعمألةءاالدحئحةانثوقيلبعددهابعميالذىالخرزأسحهيااللهوخه
أىلمبثتجينامنكلنأنهفلىالدألكتزالوفىصالةابعضهمبهوغئم



اوأيةإلىقلت1

عةادثاصهورةا

والخوللغة

لعقاتاالمشهورين

لؤقيهبقمتمبلتلى
هذاهى

صعيثىأالقعبدك
مألمة

قرحوالتضكئى
عادفحلفؤاا

ألضخدكوىوبر

يروجعاوثشعكققه

لنركزىأمحردلى

بهتعالىاوولطف

امين
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امساذهـاحمافاسيبويهذكرئصوباتحللهفتهاامعاذوألثفقبلالمعلين

لداحافمقالمىهـالفوباروراوفوطيوصنصوبايمتعملمعناههوالنى

كلدطبهثعوتفلذااالشترراقمعنىففىالدةلمنوأمارءتهباالعياذالىأبخااتهبا

يدخلوالصرفايتالمصاثروالمنجمكقماالحملةفىسيبويهأثخلهـدمصاكا

فوأدعصفدثهـاوعزيرحلقطهمعنىذكرفىوقلىوالالموااللفوالجرإلىفع

دؤبىبننمراوقالموالللىبااللفوهونحغوضالرزقألهكهللرثخان

لوروكاكلوزخهورثحانهلهاالسالم

ماوأنكئمعطنحرمتثنكناشعمعكررئحافذاناأرادسلجولهولعلفرمعه

وجههغيرعلىالغعلذذللثهئقئىوقدعلتقديهرعلىيهفهومصدرونتهاكرك

وهوماخوذءبالبقاتهاأممطوصسفكاللهوبمعفيرذاللهبثهركرأسألثيضمنمنهم

فشلفلعمراللهتقولالعربأنقىىاالءالبقامعنىمفروالعفروألعفران

اعرالقالكااللهءببقا

رضاهاأئحبنىاللهلعفوئرقشبنوعلىرضيئةاذا

ءالبانتعمايعصبمأنشعدكالفعلعلاللهبعفركرأنشمدكلميقمنمصمن
أفعالامنهودمرفونالفغلوصلالباخذفافذابلدتهإشدكفيقوونالمعنىهذا

اعرالقالبابتهوسألعلثاللهدكرتلثمعنىعلىتهاعرئكفيغولونا

صمدىأيأمصارتناكنتهلنامذكرتإالاللهكرتد
اخروقال

دىقيإلكانعلئدأؤىهفاننىالحلبلاللهللثج

بنذيركأسألذقالالمصدركللهمفعولفالنهاللهكركبعدالجلعلتهااسمنمىوأما

تمدكيرهوكافالغاعلأنعلىرفعهثاالخفزأوقدءبالبقاتهاأوبوصفكثها

اللهقغدكيقاللغتانوفيهمحركبمعىوقغدكبهالدهأذكرلثجمااثأسأقال

لؤفيبناعروهوختمصثامالوقجدك

مجعاالفؤأدفقرحتئكئيوالصمالمهالخعيتىأنفطعدكإأ
اخروقا

فععد
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مياائمناشينأتيباأخدالم4أكاالذىاللهدكاقعي

هووللذويمبالثبلثاألتهبوضفلىوجمعناهاللةوبقعيلداللهبقغلدأسأللثهظو

قعدتلطفيغالمنهشدئطيفولمويضيفبثمالماالصولههالتىالقواعدمنماخوذ

ثفلمكالاالتوهاكعيرةمعرفهـبالمكألمحرفىالناقهعرممديقالكاللته

ونشدئكتهاصقعلدالتيكنركجوابوأماموأصععهوكفرتخثرففلذاليئ

ولثاواألقووالفىواالميمستهامباال1ءأشياسهنجمتكونفاخمهاتها

الرجلدنسيغالالنهبهمظثوطلبتبهسألتكأىتهانشذتكذلدفىواالصل

الشاعرقالطلبهااناأضائةا

الوحداقئحباباكأأنشدواء

معنىاللهوقغثداللهكركوجعلاالصابهبوالطالبالضالةأطلبأكط

الهوااالصالنلذلذكرثكلقاحوأجهاطنفاللهشدتلث3السؤالالفب

ايطلبكقولذمألفىالفهأنذالثوءأالستدطالسؤالجمخمااواالستغهلم

اشاعواقالالتقفتهونثذتدفتماللهدئلثنتفولوكذللةتقومأناللهنشدتلث

ذكرمائؤذيناصثكعنامنمدثيناساعاعرك

الطلبهعنىفىالنهبأنالجوبىصلىاععيخإلئثأنفقغلدوقدهي

منماينتصبثلوكذاكذافعفتإتهباتقولإالتهاوكرئلطوالمسألة

حاطبهمواذايعزوحلقوألصذاوعلىمظثتسفصاأىسالمالرجلقؤلذفلى

وهىالغزمانسورةفىيةاالهذهاللطمنكمبرإعهمعناهكهسالماقاالجاعلىن

المواضلىفأنكةجمونائؤضونممدنمةوهىءالنسالمورةفىوالسالممكية

شروالوبيتالكمليشاالخيروصثامناكمأعةمععلىهذااواالمشرفي

أمبةىلفذللثومن

الذئومماتغئثلثايرقيفىرشاصألملط

بويهقالذمصمةلبمااليحقأىعومااماتغعئلثومعنيؤالمقلدترثةأى

مةصكوأ

أصيعلأشيا
والنهحههاالمر

ادبرواصدا
ه
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مهلىبرافئجمعئىعرللسائلفففئلولسألمانملفألثايتيغاذالقيحمةأيوروكلن

اليتصرفوذاكيتصرهناأناالوشاكراضماانتصابيخضابههذايهمقالا

يعضىالنغفرانالمعنىالوييرىءالئافىالمصادرمنونطيرجملنيهسإبوقال

النهالجماكنالىىلمحالكفرااممقعغاهـإاليريدفرالجثالغغغرانلثيقولالعرب

كأوزاجمرائحشلفوؤنولعزوجلقولهوكذلدمضافاصوبااالهذاعلىاليستيل
تةاحغصعنىعلىالتقديرمنضكوذلذأوأوالجنةقفرالعليهممحرماحرأمماأى

داأتفعلكؤاجليرفيالرولوييمعلمحوماذلداللهأوصحلتحريهاقلث

ءناامنمأخوذنهالمغهعالىيؤلطذالثثروبراحةستهرواأىجمرافيقول

ادأاذاصألمايرفهنمرباومنالمحداخلهطهايوعولمنرقيهنعالذى

منىاليهوشنلرجليقولالعرببعضحمعناقالحنانرفعواالمبارأةمعتى

تركوامايرفعفظوتركوا4إالمئمحاكوأضىأضأىلمألمباألدعالمشئفى

فعلىواووحالمألئكةدبأقدوشاوصاوأمايهسيماقالهصبهاافظفيه

أفلتقولسبوصاكرتذأىشعوصافغالذاكركرهأوئذبالهعلىيخثطوثئ

أواذكرذاكأضلذممرتقلتنلبذبمأوءثنايذكررجألرخلمعتاذاذاك
لدالإصدرصاراالننطيالناصبالفعلجموخزؤايايقمماهذاومحوذاكأفل

وذالتوصسشعوحإضحاروهوعلىقدوشخشأفيقولفيخقالعربونه

تروكاأفعلاراءإلىءالمصدرفييتبوحجمالسيبويهقالنىمما

وأدامتهاأكرمديقولنه8وصلغاقوالمأكرفااخبامصنىقىيهضهوصازهإظه

بهأكرثمولذنربلالفيصاقجبمعنىوفضهضعلعاوألرخهلثاكرتاتها

بهأراداللهبانفكوأطولبئأكرمأىأئفلهـىوكرماهبأبوئققالنهوأضلف

رقبلداعئاحقائصباالصباغعلوأكراصا

للنبيضاتمحدكلاللهوصلىالعالميئربللهوالحد

عزوحلممافأيهقاشقضاخرتسليهاوسمآله

الديوالتبجضممهتمو
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عودبنتعالمحطهاللهألفقسرالىالمحمودالمقعامىبنىالمتوسليقول

ثاإلميريهببدارالطباعقبحهامرالكعسيحازلشى

أعربجماضارالبيلنساتأجردايامنالهمضملدالرالرحمناللهبيمم

لمجبهؤأوابدالنبميدبهشكزانغوتشاكركألحسيواديمائرأؤأحعلىاالنساذفصلعن

خانجشيتكقلدؤقظأناسثهاالأطلقشمنابذكرككاثوئسأواكرمالغضلضروع

الناسدأقصحءدناهاعالؤضلىوأنالمحسنهالطائفةيوانطوتالكتبناالسنهمن
إصامةالمثمالرسالهوعومالشربعةءالخصصبجقابرهاوةاالنبعاوأببغلسانا

قهالمجمهمالذينابهوأاالصهسادةلهاوعلىعاهـسلملللهصلىامقوالجأللهايك

ومنايعاايداحسانهوصقعلينااللهفصلمنفانأمابعدالغمهفالشعث

نوأاالناممسللفىبعدتطهااقدأذالعربلغةصفقةاالدبسوفيباالمبثصرات

اكباصذاهـخطهالىالسبحلتسهيلدااليراااليناعبعدالذبولآخذةهاغصو

واسقشرفتالركبانعنهلةءكبااللمانماودابخيلوقدالزماالذىخادبهالجلعل

ذاقاالالعيونمفبلوتعشمقالرؤساليه

أحياالالعينقمبلىثعواالذنصعاشغةالحىلبعضأذقىيافوم

وأحقئهبالعربيهاخةايندواومنديوانأحسنلمحصصباالحثىابالثىهوأالإنه

يالثكموفىالغوااالديباالمامافهلمواالؤليهالفضليلسبأدأدطلبممنفيرحلبأن

رانوأكرحمداكالرضأدتهرحهىاالندلهسيدهالمعروفمبابناحمعيلبنعلىالحسنأب

بهفلقدسبلبكفلهخوالالدهرحالذصاثالجيلالصنيعكفاعلهناوأهمث

ودقيئصللفىصالعربطمتماةفياذجعاالكخرينلحافوألمجزعقاالولين

نهامنوالمعرصنابوعراويدحلميقلطرأطيبهلخوااعروالتبالعلىبهوسل

أفاكقذلدمناذافرغصرالمباىالقوالبمنوصففىكلرثماالصاعبهاروالمعاف

الصياغةوصنلمجماليراعهلمنمماالبدمنهوغيرههانحووصرفقمنبأسالعرأفى

ءكلىفوائدبهنهمحيطةبفياوصففىهذهكبارئأدظانواليظنالصناعههفهقى

اباباالأولىعلىمجبأنهكتابفيهالقولوقصارىفضصفالوصفهوفوقبل

البنياكقلولمبالتىعالمنواالربابفوربهايتسايفوابلاليهيتسابقواأن

فستعلمالموأزينىووايجوهبهخومايزينفيهعلىلهكااكبااالهذاسيده

والدنيارلدوهمقدفاحنبهيصغوفىالذىليسارامنتمينماضثتنيم
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عرييهالفضإلهمنحيريهجعينغعهيمولمتيسيزشاصلهبطبعةقامن01أو حلمى

اعلىيلغغعيلىثلمفيئصاحمبالمحقئالعألمهضرةتملصمومهالعليهافوىالخهمؤسع
ىخديواسياشاعلصعمداسعادحسناوحثكرقصاحمبالديلرالمصويهمصفتىعبد

لقضائعهافبةلمواأحدأعفعاعبنقثروبدلخالقعبدالعرةااجاعلفافملايجيهوبمضرقا

لختلطةكقااأحدقضاةابخاصعدبكالعزةصلحبالسرلمجاالمثلوحضرةانيهبا

المشروحهذأيقمقأالولطماواأجقاكلؤاكماللهحقطهروهوباثساكئدريه

يتهاباالكتشأنة3رمغوببهقعتيمنممبسنالتىذايثاستهمممنئبذلفالهالجلعل

هأبحتىوشريةالزمامهاكلوأولعبالبلىفيهاوقدركضاالميريقالمصريه

إتنضبشوااثعززهابعدابثانيةااليامسعدتولمالرطيبوأذومحطصفاالقشيبئوجها

ميجعةلعألثسشافااحضئالىأصطهاهامحقابلتهاعلىتصهاومخقنوجدكافي

المقابألخفسزهحهوكاشمىالثنقيطىعدمحودالركزىأخعاواالدبةبماذلمىهـ

تصجهائفبذلمحودأحدمماعاالزهرالشريفالغشهكبدالثاإفاضلاعمديقنا

افبذاخاالطبعمتقتىثمءالثنايدوصءوافرالجابهاستوجبماءاالعتنامقصلاالعلى

ةملزكلوصنانرلالمحمودالحدالمقامودثهوكنافيهالمجهودكايةالمطبوععفى

افقرأمنكتهحفظميلالمفتىالئيئحضرةالىطبعهاحهـاصقبلمنتفوغبعدأن
أسندمعظممألزمثموصهحسظلاوإتقاشزادحهعانقراعةبحتقحالزمال

ومجاالحلبهادنههانظرعإبنمنبالنىظىالشنقيطنظراالستاذاكاكبإ

أثرفمممنلهكمإكباىانحتىاليمحضطلعالىأاحمباآفغابتهاوفارجكر
بظهاتعيقاتابممنالنىحوأشىلىالرمماكتب5اومنورسوغقدمهيثمحهدبفصله

بالمطبعةطبعهوكانماالسمتوحمهايهالصفىشكامايرامسكلىابتوفيقبالءنجا

العدلوانهمهاإقبالوأداماهاظألمداللهالحباسيهيهاظدكهدالدولةاثصيريه

رقمنمن41331رامالفرداطأواخروحبطبحهوضمرجالثاحفىمىوا

والسالمالحالةوصحبهلهاوخلىمحليههوللدنبياعختام

اللمفقلتخذامهمنكوالأرختخشامهمسكفاحهذاولما
ظمىفىبهبروببروىفظلاممكلماووصأحسنالخصصءجا

بمللصديانمنأعطثىالحهبذعيأكلابمقصبهأكو

العلمالمفودجحعاطجمغردابيوم3متظفرالصدؤمابك

كا
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دبملقطراكذففاراعظمتلنيااياهمراثمصرمي

تفموشهاغتشمابسيندررملهولبهعنبعراقىاه

اضمواطتىالهحظاألصوفراخلدلجلهعتىكلالعفى
والقدمؤضلعاحبخكالبشمحونالسلنبهافضلعلىالدليلفام

غيرمحتمنمأبيهلسمامجيىءبماءحاأحمعيلأبننهروأن

هرميدادهطاتلولجممخصصهفىعليالإقتالته

عمنكيرعاعيغيدكوذا7البقاملهحطاماأفادهذا

عدممنعنيننىمىلييهاو7ديببهااليستغنىالجهامععن

جمىمبالعناوأودععنابهحشطالزماننف

إالحبمأحوجءااونحنعناء4الجدغيهعراتمنوكلن

يثمولمحلممفلمولالخمنءلمرزاويةاالؤعنزوتهكم

لرماظفارئحسستالفوهغزجماجمةمقلهأتغحى
الهمموأهبوأراقدداءكالرشداذتبعوألسبيلهدواقهم

تفملمواللهلوالهمتحمصرقاعدةاشالعربجيمقامت

مأمالؤهاكمقدخصاصةكممحوارشأحيوهايمصوكم

الحمفىنلضاأنطمعلهبهناكبولمالعاهذااحيوبالطبع

جهمانعأىويرأبطلىالصالويرشدهممجزجهمخيرافالله

اليهيمأجييسيرالخصصصاصأورفاأىغم11لماأقول
83111يرإكعم9صسه

يكغ
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