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يهـلميتدلمحرفيصالشعنلمثاكال

هليوالمبىيثيقالثبئوجمىافيابالمبتدالخرالمئمهوبرفدائحاةاناعم
مموااامنعواثسنديفههـشالمعافاقىليوأهللوفوعواالشأقفلمتوا
ياشونحوأتلرحلدضيغوأقاشاكإلجعبتداوتالمبنراالزمليراا

الىويتطحفتلرمرجييقهانجمعىالنهلهالخألمعأقليقولؤثفن

ازحالفلوأجليقوالنغتثنيتعوجمعوأفكديلبرولمهبخربد
11المصنفيهأكحلانثآدوقيرلهمدابنىيقولننانتالىانيلوقيق

االمظلتقبموناشتمتنابفااالوثقهانراىنالمقالثاخا

اظسمإلمجرلصعلمجرأينلرااإائؤئرذهجمونهثممداالضرألمحابقشرئألمآلالىاخالطرب
راببمفمالمجردنحكدخللفطوانايأسانورالفعلااللمسملا

االفميرالفظأعديراسهمنعناالمحملتقديرايفمامحجلعظفتقدبراتحنمأ
لطاهرااالمماطالصاكاشئصجملىالخالصلغةلمرجنيااعبمكالنكوصاليمملم
نجماناأفىالفىمنهنعولممالغهويلدالمؤفىالىكههاحأللنمالمجغاعثق

ثوؤلوايةلاماقابلبمبالحردلمرااولبىلمركروصاخالنحاقسرمرا

مغالموؤلىاللرجاليالثمهحعهـاهلياطالحنجمالثاالهرخرماقإلل لهافرحربفاآخفمنىبتناللعترضعلىلععتالورأوائزا





أفلعمشبنعفهرحلمكلىسبخبربملعغولطضدرحيىدبن
ياألالئلغالالنهبمانتوالشكداندقو2إقيارجلينيقعالن

لفائألاليهدلظنللقسبهفىخلىئدبيدالذبثعبرعلصلىالمرادالىأش
بقؤتكلعثاعكامضقثففرحلتهالروحلىأمحرىدأبممألاعلةهنا

للعضبفزمخنرأعصجكأشنكروجمنعفينسسفالممفف
جملأفهـررربعفياجمهفأنيةقلمالغغكهفعنالئابنالهلل
لطرفاافلعألجصقألخبر4جمرفمالمبمكآفىبيهناتعلرآتصرلمجهبكلىا

لبضظلأجمالالطحمدلنبضفرلمجعنكاألملىحليفقهيابقط
قؤأبلبقهلهثوخباربالجمالفأطلللعر3نماطبرالميطئاحدفىنمجمأالمممر

رويااليفيهضاقصفاأأرالشبكعتعكليهحمهاصالشفكنصبه
كفاشعلألؤولقيرهطيهاوئيشطعريصفاابلألذلالغمبفماقلواا

والمناللفالثعملىؤلاثعممبوارغالفاليياللقسملبسمنفانه
أومفعولفاحلآصمهواماأجوحدثباررلعلىاولثلذالنالغسما

لفبأمهاوجماباوأحيلهلمبالعقوالارآمنلىاقفصيلفعلوافقمشبيتا
واللؤللثثنععنىالهنرحباكوخقهققأايصدجمهنهفللىالغسما

صالبكيناوعانالمصنمانفلمكزاتفعلفعأنالهنبنىأكرانغعلإ
طفأنوولماملالكنئدهنانتأملناليثاشموالنعقانئيمنهؤقىال
أكلماليلفلمكلظثبامفعولوكلسملهلمكتوقيلهصفشاآلاعصقوق

أشرفهضمبرارالجمونىأوضعيرلماطدؤاا8رلغاثموالفمب
اذالىصيرلخعاألألمضلالقويستثئفخسمايعنصالفيهكصو

فاافازيدأضئفاكمفىدلفراقوحلىمطأيص
ومفدنتنلرحااذلثانيةمئمزشعمسللفبرواوفييضميرقأنضثثكللىمبذأ

4أنررونيحمضرأقاثمأمراحلخرصنماآلفيتضم5اأحمددأتهابوعص
خدالثافىصفيحأعربشهـماحلويحلوفنلققاطرلعلىاثهالخثذاا

هدقاحلىيرلعائكلىفىستترنجيعالضميرالمئهغاواقياتجاألطفمثلىمبته
جمىفثكهليهفىلوأضمرتطرجمتالعصرينلىلثذأعامسعآفيداناا

بتالخبروأعمسداعلىسدلعيةطالمحزالضميرالمعتؤيواأمبندبشقاحمأخر
ارزالمهصلناللهجددألفاثهاافيصعحسالدرينللمبتدأحلرا

كوفيايانحفيسهااحلىوقيعردلثصرحاصالرقهااللمصتصنىهائبلسما
مسئلىوأماللستزئبايلت11ذمرالمنفميالضااكاهوفىمخزفخنرأل

اخربروضاددوقوءلمستزفاعالسثصفيتعقلعلىسقكلأوالطفلتعازح
يبالظاهريرأناالالمشزنشأملإلكئلهصماظاهراأشجوتجمواقىقوله

فعهمةالاملالعواالمجؤعئالصماأىقيةولأفلبارزاننغصلاعاقايل



بمولو5فأءظ

بخالقلبمأاليهبتدأالبنمهةبثبواغاأقكلهئدامنمافبلألغرفىحصرهقاثما
أدفئبهضرطروالاالعودلدفىألمجاالممالقمامقالأفالعبرإحئهعشقاثألوالن

همريانالسئغفاقاريايسهااأغفىهييمالئلهقكؤطقاكالمحبرجمنشفال
العسعرللمامضروباالادبرهـؤربواكوثدئواليعدغائبئبرثحبكهتلمعتاألقلىا

محأللثافهلوأقيدابمكظربضاصمفىحوهلارقعفدئبازقيهمأفبضانتيدليلىا

بتبدلموهواالممنقوممثاولةاكاخثألآهامحسحدنجنيالظبهألغثلكالمجؤهقفاثهملصلماشقوله موطللوالمالهؤاطبعل
صداليربتلعلبالمصصمالصيمائمعركفيلالحوفالابوجمعالهذااليونرلمفزاامنلمما
بنىفوضاعيخجرككهولوبخالتمثطلالفوءاأللىخياالألكلارإثاقعالىالعاملنئم

النوعلثهانلعبرويشتركعةليدوملاكلىلبرالروخوتوالغكلنممعنىدجمدلنحباندغمير
فمادهأحلىظفادسوسوألامنانكنىالوتجاخميرلفحبغألضالقاعرالهطمفىعثكلىا

اموامطامنمحربنيطلافيخامفىلىغفولهدعلهكلومهبرألقىواظإلمحنداالاللونععق

انطعاوالثأذالفطيةاهلىعذاشراهبتلئولألالصنالكانانبمدكوأأخمماااوألتع لم005ةوكدمهعيأغ نادسنعنىصنرابخماادآعدأكالعمصلدافطأقولهم5 االيتدوهوارا أطرطالنشرطحمدبدبننموإللىعابكنقرقع
اصاممايننىوبفضقاابتائلففىرطبالنتىدماتقثاالبظانحقلواسطقوقيلضر9ثواالشفها

خبرولابتطأالنسوبابئهنأفديكاشالنئنجضيمصفادسطةأبممشرا
نحواقهجموشاصاصرطلعسامملأمبتلبسقاثمالمتدافىميراشوفعمساتحفالشالاكقاخم
مفؤاللبهنابناوعدرلهافى2احدوهوكيرظاهروذيمعننخبرهانهعلىأغئعناصيدانلألا

دصولرأصووأنباألصمالحمهذاهصالفودااكوغرمخومألماحممااعقاقيالمجافىصحما
خيروصامبمأىخرلميكئامعقالصافئأناطوآفىمعآيتهععلهوخجيبنمىلنئالتىلمحاللما
تسعقوكموضلةلغقكروتثنيليحالعمرألهنوفولشرنثصرماغأقعانشوأقائمذاأ

أهفيانخيرعندارهيدىجوأرماذالصجاعربضبطنيةانهماهوانتالهروصحتملالصخعلىءفغ
أقلييبردولمدلذللظأىافيعنإيغئقوالكثيرأىقولموهوالغابىلتمنيقالمع
واليكونالمجؤالالسمفهلهاضاهههألوافمخبرأصنهناكأنالمرادموبىالعاثهحصول

اندبرعئالمستغنىالمبتدأاألقىلفالالقهميميهااسنادغيرآىسنادللقولهباالبعداآىالهيرنبئ
بللىةااألصمتأويلفىأفولهمععدأصخبرتمساخيرمالتقؤالثاقخزفمالقمميماليماالسناد
اصيطلامموالصالمحدنصاذافيسجكاانينهماقأدييسماعئوالفرفيهبينتآوهوثسح

الرريراشوماحرأفاغمفةتملصجوالقمويةبكجودسابلطباذاالفاتمنالشالمعسبلىمالراألقفىا
دالنافااضروباصرررمصلىضيققوعمصتداصالحدشفهواصممنارولمبتداتسمعف
كأجميلهىالهالمعتداانفىقحصالسمماألناىانمتالئلخهتولولمضارحاطهورهاصوكمنكغ

ديهدظيبإلجمتابملمجخطأىاغالثسله4ايىاالإلقاالطفوألينعرفيعرج



أكالكاتلييحا

هومقخيلىماالشاحأقولعافيهيعنمشللحدأبيراليأطحمنعلىلذيهتكظفى
باهلمتكهنىلجمادتدتو4الندنجافعفاقمنالثلهلىكلوكلكو14

وفبثعأومانافمقللالضافةالوزمةوالنونحاففماللرآللفضالثدنيأمدفوأقومطال
دسدصافاكلوانقالعاهيهفعنالتثيموبئدحنقحنعالصاستثقالظعنا

طالجزماتكيتاصازشمجزوكرعالمةبرانحياذأفرطيقصيمنعلقأنلبردثىصيعمعيطعشيافىأ
لقاوالعاؤتجلواقاطععدجمرمذهوصفيوخحبرئلينصفىفوشفذيهذقصنا

هصائؤالمعوقاطععأىاضاهأقاطععنطعااأمحكلىمحنرقيممطاضالمكتئ
أهدؤنرييوأ6عناالحيمتكزذالمععئهـطبدأقادافبلماالمرفوحبكلنلىم

ؤهألتىضرطواخنلكإخدالنئسعدمعألفيحلىافافقافىالهبلىحمأظاهراكهنرم
صافالطنقوه21ولهالنافىهماانفاعيكلفبرقوالئأاهثناالأااآفححراالعافىالحمىق
جوهوههنعأدفوباطشأفأماللنهىطندممفهلمددنعؤااليبطهناعانعمتفا4تعلمور
وروفأكلفئكامونحأليهاحيئتعفاظعمبرسلىرولظسدصةأعلردكثلىهـفيىاالف

رواتواذاسلرصهوافباليطعندرظعنىزليكمالعيزوخبولرنحشريالكوقييى
بطةصراالفادلنعلىالمخزسحنشاومجزبرآلثعرطاصلويقعنورفمنمرأوجوااايسافي
رفاكلورءلاولبهامفاهوميومننداعزفيممهوسيهثههبخبروب1فرنجوعناهويكعذائن

بردلعسداشيسفثحفاعلفهدهوادهقهدثمدفللدطثقحرلرااللفاطةاتعلىقرلهدأوجوا
مؤومقيهألمحبولةاههلضاشلىهلقملمعئدااللستغماماالكادمكداككهذحموأقشغبئآهـا
انأوجبواقوجموشبيباأنلغحومنيقمبعدهمفعبشففأنإرحيلاثهيروزلتقديهوالهأتلى

المستىثراديالظاهرمافابلابخإنالهعرفاوأصابطاهراأالىفوحيكونإنااذاليخبرلبجافىالءكئهم
لمئمامردقوال4آلالكوفيكااباليشعذهبهمعلىلهايقطعوالمحنىفىلممنوأفربالمثنىحمنا

ليعاونحثصرصعهمالمحفصلاخصفيهالعبتداكؤعميأشاأقولااناغظيهطاألفهاثرفوحصلكوفف
وراحبااالئبينالخبارجمنااللبيخلىافأوالقولبذلىباالصنىصلهمىأكىناشلصالشطتا
أنمعاثنفعلييشملاثرلدياطهرغيربلسفزالنهانتحربممادقفئهـأوؤقفىذكأيا

يملنىاصبيأبميككغائئعثممانحئىاكليانابزلىتكائغوبمتأمبفيخالابمدوراناارو
آخالفونأنهـسثتربائممالدلرزممعلطاهرماقاللأأرلثرزكلألفيصلىافىأخأ111احمبموأطتئعنقوف دريرانلالزيدفليىآها

اليريرثىةتدابفالقهـالنقريهوالتأخؤتاملعلىاالحملطللىفياهئمبتنأأقاثمتغرله

11عااللهامبحكنبائرالنكللحبمافولهثهثالهكتىالهولىلنكرثماألدرالنهالخصأكئضكأل
صىالئوافاخمتكنشنهزلفيعرفيأاللحغسهةااثعمعفافرادألحنصااصللمآثالأليتيم الوهمحبرهعداهصدو
الموقولهجرادنجقصوؤدادسمإحنفيغر2أمافوالأضتاشساالأتولهوإلبئاتهمقز

اتبمئماتصنيهؤلنأوللممممتأللهداباائةافرااحينجأبعوأعههوبنمألضولهاحاشكابنني 5ارأدخصحواجيفى
واحداحلىعاءماخه



النشمىافبالنكرقوكذاخوصها5كوطعظنخقاآلبهداابعيواحهدا
أصربقهـبهععاعلعميقلىالبتدأالممموغالكايلأوقبداعايهماولعوأفو

دفرااممنيرلفردمعلفحييهنالعههمنداقفعمدللىفصيهوا11
ومانبهىحميتايصمبزموآنشخبيربلوالخصوكالمؤمنيهأ

لمحعبشهمبلحيآمنقاليبمشاشالايأقنكلئيثهظلشموبفعا
ايتأبعلىثنىهناالفمميذكظروعأادأاثانمقلمجهائهـاظغكلصيم

انفاميتاالصكلدنكزلمجهاألىلشصياومبخاالحبالرعقالرالفر
التاعومهابلىالبالمكزتصةبندالالصةلبهطذلقالالالنكرىكيرا

صاعلعطقهلهلبمعادىدقاالفعمفئعتفملمماالبكالفمتوهمنفوبذاك
كاللالبههيرءالصوبرايمداالمحصضحيفاشئارااصصوملىا
هدافبالوحصافحسلماقالحودعبدمومقتعالىقيلداألبشدا

ترهوبخهاكااهأىونهلموالبخقيوهوايهأبصللقلونولهسرعاظ
دقالمرأعقيسيحتاهـثالشأأابلوقلىلعسقداكللمانرلنيضوثاللؤشراي
كاابمضهمأكفقامدقعينرجميضصأنجعآانهـاهآعتاقمأالنيبا

لمضكليردعليففالمففاغموفهلىعالألبعضثرادانحواشجع
المبندالوصعفالدارقناطقحبواناالدفىجؤازحبوانئىوهواكابنضى

حعرالواجمعئما31لمبفالافرلعدكراافنسدتاالئرااكمشاح3دا
صيثواالهعريفعتبرتاالعربماسانواضلدموارراللظاالبتعددفرق

بظهرفكلمواتلشكثةالتالحماراددحكتلمواضعابهضلنكثفوج
ضعللوابعفبهالناكننالهردمحكراادلفللىنصلشفطافنعافعلمابض

اكلوطبننهىافائدهاارملىاوتبلمألهببعضصيصاشترأطوا
لةالممواشهلمقعلتالصفهاالقكلىفيعصمفواشمنهبأاألنرهريقاق

مقاثنايعرهبالهزنلةالىالمناوالقصكفصنواشتتانضنلبامنعوا

عبارمبحههموفىجتعهـانتهىكضبانانتثنيتمتدضبيقالمنلموزوناتحوا
حممقهلهاركوتلمتدرلصمففااأمحعنقهالوعنهاأتأمللمتأرطالنا

ليااضافاثاهالنى4كونمداالبتداأوسؤخطمىبظاغتهااتكتبالىس
مماافأوصرفتوألمفيارجلكغالنريهالمضافالجمونألتدبهئمز
ماتعلىفعلىحنيهاليجهدانتوغركلالنجباالضثمتنحيمتأثاليتع
صدراشوعلصلرابعدطاالنجيىاعلعألشفطكلاييوكىالنبهما

ابعىامىضياصرهالسقشاقىالنجماإلننبيعصلةعلىلي
نبدجلالنهالدطرنجنداوجدنفدملنامدرههفاناالوردعشادصمح

هليلننىفانموجداقحمارعاممفظتلماودمنلمعدهـوامخربررالجااقتدموجال
جالفهغكرواحينعتفهالهواالرفيفأوجداالأتعلىا

أامصننهسفألمبمطمهيهضص
داليرنمعرفةممرشمى ا

ظاألفمرانفئأعلي
كهفيحالبعهمابعنىتادفى
عوكانآالدنبفانهـلوم

حلزجمعاهمبعفعمؤ
فنحميعواوصلداءيت
لخهثنوسقلامثآمها
صصمدممؤابعطةهالتا

خبرشنمهعنهحووهـ
خيرولععلفمنشركةيع
شلأؤبمنةمنمثعركهدا
منوانهمقأحمزبمترهو

مبئثأفالسمنبرهمإلمرأ
مربرمتداتانخهحاءصات11

مكلى
لثالمحوخبرألمبقداخبرئرا

وخاألفاالالإلمبعماخاشصالا
افجمنوانثئابووو
اىمنعربصفههوصوبهه
تعكوتاعنعوبهاعنوارفك
فحامصسفرتحورحببضع
قهالعصغروضهالنءلمط

نئظتإلصغرفهئاوالة
نهطشغيرصارحلأثن
اللهمصافةقمكهناننحهم

شهموكلبهالنهلىفم
آنبهاأتلي11
بنعلقاشالعبادوهنياممطا

اللهسلىكعو4معمولكلق

فعيبهءفمممحلبدر
مترمحنوكىصدقهعى
ممتدثتملممفأمهواالنه

4األبتلوسؤخفكرثانهلي
لجااملعتعاقمما

ركالمجريض



لىالخألافمو

العموكأنأشألورم
نفمصيغةنثألىجمثشا

طومنالتوضحوبهوض
ئحئمكامصرمنتمايغم

فئنحسياكقاهعأوبقع
همكلىأرالىفاحثيصارصل

ئشماتمعاالمثنآلاهذ

خبرللىابععقفتبخ
فاورالىروهومام

كنرأيحفممءبحدا
بعانولطوألذكور

خبرأسنداالمرفودالتس

فميآذلمبتدامعهـقرلى
تيلاكلناأمحرج
كيرقملالمذفنكبرلهـ

اللمضاعلمحرجتا
هاناكأطمئموفه

والمراورانأكعاقأكم
نقدملورمانربدجموبصغ

اغقلمتاثبتدحالذبرث
واليكوئزط

نهظنوجماألضثنسلضلعيوهالمافعوحمابخإال
لهالنحريمأفمنفللمعظمةوجعلىالفائدغالألبظاملعممكلهال

واجالنلعابدالصنشاليالمغئعامينىالكزضملىلمحمندصااف
لجيلبلمبتضأالنجغيواوالفملئألفضقصفننلموصوهدنلىفلمبتألهواا

القدفيودلمزللعنعاههاانفافمناطماظالمثافينغيعهاان
نجمالمثالمكلنجهيرنجمألمحنالمسوكهوللوثثشغلتوالعحلاوللهموخ

فوسنلمحرحضاالضأثةكنداانانحهغلمبنىعلىفعلهملصؤلعو
نجهامعبكهورامسنبيوطننثوستمرلبنأنهخعمقرالفاربصلىق

عاررقيلطالهلثرطوفيووأئلبرضياقبليغيقمفويعنحيهذ

أعمالمعتدالدبهولبهونمخبربرااألمصبغخيزأتآشاأجلىينياهائكلىأئفاإكالطثط
ثطالمصلاعوآكلفالخعرلممهحئلفامناطأنكلالمماابهسز
قطتسيثاللبيهابتدمعحلقوله4العاللمحايالخباسنةأوانةدالملد

لمصفافوحثوبمابعمئدقعمقاالمابهاهيهمبرالذافاأفوعمحي
لتهقاذيليلزآدلمداأاسحهعبتدلفائدالجخمملحفيظإقيلعيهتى

11كعلللنقبريفايالخبراللغبدالمرلعمنأحغبيفبردلملعكسلليتدكاله
المجكتالبتدأميهثععالهفرمرتهخيمثعرعهآارحافئصوأتئااليحمع

بئأديلىيلثاكلياللغلبأفافةألفىلبحصهلمااقعكلجبمندطتع
اشالقععنتالتعربفالبعضنكنعهعهويشعرمميااآلإموللئضرى

ا

يرأعلىالهالشتملفاثنعمبندئللبئاذائححللهاؤيألؤفأصمفوث
المئسهضيدنهىلتثآوتطيعصوبمااكاأالغائسل

مستقلقمعمولناياباسولحسلنطيولنالرفياجممللبتألمصففجممع

انجيححاالغالطكراكئغمهععرلوإنهىالخبرعراالعنإلخبرجماحتجمحاإلعمشيمرريوكأا
غولىملمففاحالهمسشلرالغرظىالفمثالهومكاطيشرةأ ءاأبهد

بنخبرفهانعجعواالققيوطعتفااعكعريوهوماتحصقلمصنضا

انحوهذاافيف7هـلبثفراكلمحعوالقصلفائثةاماتحملقلهاتقمم
قعحلفاالغاتحصلاصفانهنائمعؤللفاحلاضربمامعمبثهعاقلرحل

ممقالهـالفبشىاكلرمتهىانانثرهانالصامنروبصهقاصاشتاعلىأونابرا
يحيفئزفقوليالاقوعحياماعدلموفوعلتابايهؤجأنليممىماقا4
الفاللرقبمنفأعللهـصفلهفىلفطلادلىوئبوناآلفعللعاكالرحالش
نااأنممقالالفطااايناعلايضابمكشأسلللىصففوحلفعيرميا

أأىزعةداقوالوإلجمونلماللفاكلاكأثبلذكاارعثصرياليقماشي



نجمانهنجيممنهرفؤماقيلئوفاألبؤوهـاباجممئموسوأاى
ماراليكيشدلئىدفمهعقافلشفتاسمحكىايخبريالمكلنمااذئاوا

رألخباكقعإلهعىفالمفالرباعيقأبيكعنؤطالهـالبتفأنهخااذسمثالمبندوا
حهلنقىاةههالنممىارميزبمطلمعئيكنالمجمالؤىاعنبلكما

بالعيثاثئولمننيبابنعبرسلأتحقجيقفاليغناتيمثيئمأأ
هوالليلةشانلبااهـالمصفثاطيشأفىليلةرضعاإفهلبألجيهرلمنمكل
انالمهـلبحفبابناقالجلاوااللخبرإثنعدقوعوقفل

العلملىعافيقيلهخبيكازكلرفاةوانتستهلعمامللحقعقتموأافى
لطرفشانافيلىيدفدطلجاكولحرورئالشاالخألنجصجمريلظهـا

فىقإلألقهخكالألديعبمابتدابصحلىأنلبتمافهدقيد
ونجيرهمدفاللوبركلشافعداحدالااقلفرقكااغغايخبرلهانواتااك1

ملىذمتةالمحعيعافسمئهافانالناهمهمثيفارةاكل
اثدألبابنفسملىأفعلنفوملحلصراقنمنهلوااباالخبلراطالهيشفلسواا

لدظجمحالنأهـؤلىأدفأابهلفخراليشورجمهعفابلنياصا
قةالمعلجكماتصخعاهـالماالمهتعاترجعدلرعضافأنهنظاهر

خرفىبؤؤيؤلوكديخوماأصلكا1كرنربيملتقاليرااأعهـاخووخدييما
فةألصاكاأىلفيثمىالخردفالاالثمحانبافضكلحنهتحهالعياالتهأ

فعلياألسشاؤاباالبرلهفهؤلثاميهومأشعسضرلماالميمبغغلفلافى
يااغدخرفتقوفاليهمطفبئزأقثىوفيهقيلىممشمعيووثافا

ئىحلههعامئنبهمهـفأملىأاسهتعلؤغثيليةالمثلفكاةقمنبهمالتلعثجا
قىماوقالبااهواالأمأفادتحسواتلفاربايمانالخباحملممنفعا

نرمأخيأعىجثتوانحرناخبهالكياصم
أابهدشياعآعمامامالماسآالمبتدثفيالنيورثاذايئاإلذث

إالضافهغمرماندامةيهملكلسهفلصالحيتهطميبنشرط
ناالفاإتيمدليهيانرصلةايدصعلىكاالمجعالتصيهنشههاأوبالمفة

بابلفعراصخمنمخاوبصمهمماالوبيوالبىلحرنلهااللحاشالليفاقيكا
اتاللرآن3افلشانهلىالئاريللتثزااي3نمتلداسبوافيالمبتدا
نقياممقاتأفولهألبباآلياشملشامعااانااللبىايصرشدمنصجش
ئؤاخليبكنأرخلتخحاامإعنماافهنالكطكماألمحمكايعوأضرا

صمنحدأالمصسناصمظهثبهاظرهاوالمرالىاوكوثخواقو4ا
وامالماالىفتقارهافقابصبىلناضنفلالجالخالمصادئواخوا

مالذأيرهاشقسلىلصدألخصاثعكعهلىااسمطالباسافنملنوايها
ااعكناعبمقطليهضوئخولتابهفبهعاواخيرخغييهائيايبمي

هل

تة

ف

فى

فال

لى
اث

فة
ض

فيله

اتي

أدا

ون

اما

طاذ
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ألثالخوأاذاهبمالمشدا
بيادأتالهثلثؤل

امالحعالممئهبعنخ

لصلنكربأوههـافمبند
بشهةاويممظعةلي

لخبىماليفنادبعمد
لمتااالحمياصافىاخبم

أليقعناشفالهاثصاممثز
ثرالمهاأصاخكللعن

ئمعطهصكنيرورهـاغا
عمالنفولاالحطات

نغووألسغرفثااليو

هداوالعالبيروفى

صهدالهالليلةفاما
ثمطراالليحكلى

طيهثمشالهاللمئ
4ماشلىوتأرففظ
الماووقيافثريبالليقم

مهحالناالبتمث

وؤنجوأفيموهالمضات
ءشاصيعالمضاشاليه

خلىالبومالمنلقفوبم
الومالتقديرلعيهـكدا

وشنعيحلىفداخجتر
لعمكللنامىظت
اأوأحكلن



وفى4ثعأمممى
وليسدلخبلىدظل
صباللعقمنئألغا

ركرنخأفييلصلزا
ظطا

بعياؤأتىأقكلخلمالزكطتداإمفنأكؤمذممفاكبمهنرأخ
تجيلىالمففيعالالالقظعلهثيعفيخثفبعانكلهاقيهصقئلحلىم

فيفىكافلثدا5عاهواألبناخوتجلفالمبهثامعرقث
أهيامااعذبزخئعنبلنصبمأليعميارثحلنلطمليعممللسفورؤبنأ
صرفدئىفىانحاأهسىخواتاكلعاالوقولهاعلملقفيهابيدفيأجمد

قدييأوكيهشيرهاعدبهاينقدسلتهمهوادييطثمقلمشوواالللولفممبة
قمعزنجنالطؤيخفشيدالحاءبيامللحراشالجأدمتصورملىمتفدطصه

لجدطيالمكلهكلبراهاثعرلفالخبننصاخرلعاتعريفثالمعتدافخها
ئنعاألخرتعمليهوحيمثننيؤعدفاظألهنأكموتفسياحلىجئملرشم

فلبجوخولوارتوالوتعددراو3ضطرأحاوكدمئهارئرضكا
هناهاةبهنشلااكالهلىهارطقمذايبيالمصخساشاالفعالشتهو

نىكنيهامختلهثلممففعاوانكايعمالبمايتصفبمهامجحتصاشيضاا
ثصجدبالوامامدوبالطارأقاآوظلؤنحهئعالرانلىحد

انواعمئامففصلونعئاوابرحوأنساسلصباحوالضقخلممىط
محركافا4أالققطالعحنلىاالمعفملمضىخخبرهاالسحهالمئبللنلضتن

ماللصنصوكلانجيهنرفيكإعندآوعععكاإلطاعأوءالممكويحباأ
تععلدارمخهقعدجمىلوفيوياتىجوأمكلنموانفأغاوقدي

دقولهامسإلجيهبخحتثاخواناظلهنثوهـاقنصصتمافئف
أطيكبهبننى4كايئ1رتهلهتهواأهدهاممىمعثمستخ

موبنمببولمجوروثهبماصهناهنهبالهااسلنئخبرهلكئيسقهىهـثعا
االتينملىلوقالماكئاجزمابهذالدماضياودتقبالراالنفيهاددقعع

اقيتعإلغيرامكوواالطالقغطعيعشهالمحاالالنكوينالقلباناا
المالفهالوهفبانظرالنمالمرادبكوكياألدالحمافالوآسقهسشارضىا
ضيدننهىالتةاالفهىلالطالفاإعشهعشريضعجشماكفكاأ

ساألصسطرصحبثىالنهوإأيطثوطلطلىمغططانانا
لمصنفكوشاميقفالينافىةادنجأويألتاليقففىشكوغيرمقيدأأطلقاا

ضميامهمواللتامرفبكعرامفتئتئرلهثعروطاطمتهمشماقذوكؤ
نجؤالالضمالوماعالشكديطئرمنهوذااثعتمصالمنقيالبةلهفأ

لجمللمجلةاايكوشعنعطهذوعلىنجانلليهللفعاللوئهانرالحقمأ
اهنكواليفؤتالجملائىوجعاكمنعطفوجأحلىومنهافىال

غايفوتخواكمرااكلىثوالضمريبرصرومنهالزلياغخواكاالفثاقدرنااا
ميهسييهومنصثبتماعنجعقماالماذصهعايرارتادفللئ

همالمقموتالنفضدلونقدجمائثماليةتاليةقهلهحمىجعحكاهيمعالما



المفطرحعلنالدالداكاانااالمعهانفىأاليالزصفىلمكئطثافزله
11قه31ميهدقولهيمأجمطالىوتذسفعوكنعالىتاقتعالحوأسقعمما
أهـألمابئانمغكالنفىلىاشز8طيلميادقبهشالأبرحالساعتاكهـاير

لناقىاأمنفالظاهرسشلهضحىعلوطفبأكلمنافأهـاشرلذض

11النبغموممفيهبينلىلفص41كثوأفافائئأىتاليفطقميةسأامماىي
األلجزمواثروميقاللمعمقولهصلىهاخالفنادهـقهبجماليععزضر

اقولهاعرسإلتاليةهاصلقبهيعربالمثررءكايأقطجالثرطبمن
تتيةامحركلاالعكعىنلذبخالشاتكولنعصمرلةنعانمنيبزم1أكفى

الكمةاأىةأالمزكوقولهلقأمقتييقوالالمحانالحناجالممحرلهليظل
لعمفففيهاافىأهـمفثروأخهاكاقولهلمذكوداتأاكروتراألظندسبالمذ

بهمبىكأقولهلكلنخواشقتضيصففللعثراالشنىحقافوأشعالؤمح
افثاثدوبهاسمبلميالهنلباالممالانالالحينتميتاوهىمسينأا

ليصملركوعابعربفاكقىللنمكلقلثمدبهتباألمهنعاكاامجلفأقيله4فع
قوهامضافالسعماالرخالطياباشرريمفاسيبدمندا
لحمفيوينصالبحرياالسدأمارهؤامثفعلبهلخبرأاتشصبنا
اصبهكلعهكوكطلزدردباتهمولمجبعدهاعالماألممالكهفيوشالعللهطا

إالصعتغرارلضمبروالطالميناووحملؤاهماكفمبرانحذااالصمنصالفعقوداالهـا
وانإلفاعلالقشببلىلكناوفعاالسمقاهلةالفالهومسفبعطمتغط11

يهىحقيقةهنخىويأقولهذاكضيرااصالهباتاوقياسالمنصي
ىخبراأىحظنقاليرمضافالماعصهااالفيوخبرعنوا4صالعيناف
آكممنبألشرفىقولهتشدمطيرماألستعأدةباامممجازامفعوفولهاأ
علعةغروعافسيشزأنهتنالينافىلظرنجاوماومامعالاآلتقورولثا
االمشالللزمالخفانالبثمررطصلرالتنالخثاالفعالااقلحأصلوا

قاألولحمصمأوبغشبقمةاألبتمافلتصرفهوالامالحدفنوإلعهوالقصديرا
وارارر7أشكوطوبآلؤمىوالثابنعشالوحالخبرصشهلشافواالثرط
انلبراذفىترطاهاثيقوثااذاوبوالخاهعميداالاذكليعولصحواظ

كفئأئياشترطاكااغهعإللتقأنومابشزطقولهنشاهاطلباوالكونال

ثماهوقاثمييرلجهمارالزفعثياثبتاتانغلبافئادخيملعياففاأاجمعنى

دلهخييقبهأكطاو

اترليمادمشحيا
لمرفعطتاالخلمسمنا

ثنغالااطنواخواامم
نعرقفاضمرنالمن

ولنالبتداضلىمخلن

ورجمااالمبنلىقيرضن
نحاعلمعاضيةنا

فيلنالبربنجمالزارتعص
خبضحفبفقيعوفي

هنمنععدنممحانرا
امايعسلهذكنقأتسام

كانيورطبأللعملا
لبصىماببفمااش
ظيهيفقدمأنهومايمثتر

فى



أ

هالنيعهـأثوشيمو
وبرحبعستنالىأرهى
نفئصالفيادوالىقتئ

طمهلنالرحمحثلف3
لالشثعهلكنملط
بعكروألبرحافنا

حبابكالنرامئاولسا

فدزالويدثز9ام
أنحعنعوض7ثرط
ماضىفانفيالافئ

هالفعلتلهفاصربمعئ
ولنتغاواالهاا

المعموذكاشايلن
صقوأكأنرضكأل

حدأهىشأمساكهماالنانرا

ئلالهاالنبعدهى

افبةنافبعثوطيفمالله17

امتعدنامدماخمتيلفعل
يلىغالزايئاهـجمنى
أصعيززنجالنعصأ
امنه

ائيالدنلزبامسموايأسشمنانمهوحههلفرالابهلهأكفا

اوشبيوههـضلهمالحياناالموفهفالهاألستثتابعرسلغ
قهبممعبورعفينكمابهماغالمكالفئالنماغاروأكالهلنهي4

النوانفهانجانبهـجمنهبرلخلمألزهتاةالهـاانبمعفننهضهتأتئ
الردبرضامربرشهنتهىااللاالئهىونقاكصيتياهزلا

وهوانهىدتولهماتإلللفقالشنلعئغاااألزهرفيوائىبف
عنجينهعنعناللعالزكهنحونزالطصيلوكرنالااىقيامالواماواك
لهطمءألمحلىقاكاثفارلفوبلئابناكالألاللاقهلىفابأش

اخألداببالليمضابقونم4الزهـتفولغسبهعاقاشاولثاأفىجع
وكالضينابكوئغبراالالنلببشالاألجمفنىفهـالماثركضبئادشعه

علفيزامعللنكنتلفيناقووفعهاثقمعايفيههئجألرقافطالمأا
لفجهأفيثعليكالئأفو4بمتحمانتعخمبرهانداكلواهضادع
اتثعرعلىكاعلفيهنخبممولمثمحوصيرصتزفيصضلرحيرعراكقبر
دضفادوةمعخصملىنشتميسابحافاللكناسلكناللثاث

الفالطذفتبهائركمزالناهعتؤالضالؤاساقههأيميتلتهىا
لممتلالاغوالبرحقيهخبرهالكرافايافسعكنجيوللما01لنقاالألا

ماضىفو4ربااربعبالواخاصطاصنشداجمايزضفمموللد
فعوبروليههمداليالصفندبعملمبحنعمناللعبكصراعللدنلىيئ
ارسديلعلنافصةفانزاالفرالكسافيراادميوزدحكلانحهعيأروالمص

لنافعةالمهنرشزالفرابيقأاللنافلتاكواابينترعفيثمشمانةيرفاشوهى
11لتاماهافوقاينبعدانكشصلينلجمعرالمحفعلاالفولتامةازااله

انافالقصقمنقهلفعزاليزيلفعلىتكوشابهوزانانجؤقالوالنافص فعلونىنلذمحضارحيردلىاراللمصياور1اغينقضىظنمعالهت01الجمنها
ألزلبضمماوواوهاصلودثكلواوولإستمرينعردعينخاخب
بلاكوطاععنرواحمعماللبئباابفغيخرللاللنثمفارعصواشزاواا

قعلفولهاوعينمياحرسيفبابليهنهنخمعابئرعافيمفلكلوبكسامظ
11التهالبفوالانغلجمنىالثمصزالدقولهكاصرأهخيمتعدآكطخيرناقحاتأآ

اأنافولهاولىكلناالنتعالل5دواكعنفسرلهواالئنغالرقيلهالنالغتعث



أأمأتالمصدريئمماننيتدهكاومايثوطينهالتهويلنإيخيهدفرشاقز فعلواجمنىمصانحفالجمخوممداهشاجولولععوللجولزا

وحؤنجتالطانصدرلهبعاهحبهعالؤدألثالورجعاللنربالععلهاهداإا
لظرالبقحئاتمهالمشردةمجهالنمرفيمبوممالالشالجمذبخاا

لهمفااضاالظؤننوامآقوانعالىفرلةلدكبهرئالىفخهلمصعرنهار
يصجماشالهوالهفاضامنجالشالمطضلاللممثوالفيفيميسفيمض

بلىطلمغاضملهانيمهالرنياليشعاهنولمااضالالمأرفايإلي
الثيهمئاالىعانلمالالصلهافيظطنبتكلطالتنوبهحلىشهصانيةبرناأا

هالحماالتيقيشمعيبههتثبربتخامةالمتجتيهـوهزبهوافيابتهاعن
ثهنعهطتهصكمقضيظنصأواالهـوهجمثلؤفىلهصلقاألوصيشعمدر

ورداكزفلهاهصمدخالفألبضعيشالداللخهدعدبعفندثلىوقشوهواا
االلمجبألنهمهوقشدوااصالهنامهوادفهثعبنكعاتتدبالا
المجصالنلفيثاقنجيهعاهذممعمردإالظلمصثشالنافالنايفواعن

ااملىفأذوعبربالجيبعغوربتحهأئيوجمحموامصتمألهكن
تولجويكلألصانأيننيتعبئمعظالالهـرداععىلجبلشا

لعبدؤاماالشحدفكشبألحففبقولهالبحبلمصنشلئعاهنعلقا
اصهاالمحأىهاحلىافولهامايجبخفكخمماأافض

ععونجامفاالمأكبعبعددعافهلهالباباافعالئردخبرهالألهعممامحا
يطاهؤاخنصاصنننرننااأمادخونوبمنملطووالاكاميهيما

فمحنئاثزطفافقالمجانجعابوهوبولاذاكعالوضهبهاحفنهابهفا
منعه3لنههـبحالماوغطبعسهاضسيرمتممااشيكوانمدمغ

اشأسمهااذاجماحنقهااخعصاعدملناسنحثعىعليمااالكنام11
كزؤذلجذاهبالكااللتقديرالنوالجفاهبابأمازلهسيبوقدهناضم

لتعبيريموضعيرالمنمثوأنحفيتوبهافصااكوبئصثنهالحال
لذوهوأوالفميراظلمرباصهاهعفولهواماهوانانصواماأفائبواا

للمكؤأضلهافيدهآلشرطيتبنهلىابعرانقوبميخأقىاشخيرايثمهعله
كلننالقيدللكؤتالجمصدحففانالقصقوهذاكلنعضالرعمفلرعهايأك

هنهلكعلينصرهللفؤاأطلقاذاالشئمكوبخالنلأىفوآأاقولهالتاهقا

شالقالريلقعساكىبهبماشفقالفقؤتلثمماصقثنااغالاهفولا
انتامانوبهداخيفكلبهااانحفكوبئهالتوجميالصصىهالنننيحانهالا

سلواخلعاالبجمونالمعألبكنرنجيعنتأخيرواتحرنمعمغرذا
ادالدختصاركايؤخلىلنظماحدهلضيقربئبخمؤأشاكنؤاالنفقرت11

كلموهـتنرشرالالتلممىاعنوىفاوتوبضراقىثالممهنف

تلأندمايمثعنرط
المممريخآلثالماضليه

دأمعيانمنظرئحا

فنبلباتففاللى
حمعوأالصرجمبالفي

اقوأءيفهنطملى
مإثدأربمبالصال

دواعحافبماأكممقدحما
الفىورىدأمالث

الخبمايهعالق
المممطلىعبمعبرك
ررههاالنصانى

لمعئاالظهفيهمصلرفي
اةحثواههمنحن

كلفىكليصععنىظت
نمعاشضرلعامابعحدو
شفلغفرديمؤطفيها
دلماممهابععانء

دحفغعوفىالثمرطعتض

االنبلنبزلمضاركه
رهتصعأورسافي

بمارمثالثوأقيلطهنه
لنظيجميباحلقتحمسه

فهاهلضاحلىااا

دوخيرءامالالحوكل
هة



حلىهاألئحسةمئع

مألشقتقالنلثفعلبل
ايحلمعألالكالالسلة
لجاهـالخلعساثاثنهة

هلهاماكلفجماروفت
اظفصاللغائثمف

3عككثىاللوأ
شاللغاكشث9النطلقت

نالالظأظلفتالحليأتكطا

بهمهافااهةمهمخلى
احطحاتقألبمجعىمذ

ثتهنالعلرنر

وليعافامدمن
داللةائلفنناللضوفإ

والثالىعلصأخناس

لثاثدةلخنوةاالمحذ
اضحكفهلثاروااالخنأ

ألختصااأيضافتهوم

اضياالىانفعبعوالرا
كالنرآعنحففصفئ
يادتماوحولمجزاهكا

بضلنوأالرأدةنفه
قانرنالظمدسواث

لحرأهقدرلمجاوؤلمجمأ
ونهما3وفىلاللهسكوتح
نلفوأهدومىكلتيئتى
بنلعباصاوأط4لسثا

شكنهارضىجمهـداس

ثعرتشغااتأماصألمضا

لصعسااليمتاقأرفوكد
طأبعضدبرعنادكلةآ

لمعمهلخاماابضمشةءفيا
ألنلىنعرآناأسماا

نفؤحميفيهذاثث

نحبهعدلنىىنإواماذ

رفأأفلىلجنجكسلفالننالناننه1

قتاراغميأثحسةطفثرأضهاغكارطجمثالقمىعاللق
منشاللدشأقمبصدهاصلياهنانلخأممداأبحالرالثتمزرراخبيرلممكا

بعأتثالئوللرالنرطاولنهكلناثالؤلواالثييراالتئفكأللخعا
احممئصرلعاأااثوحؤكائيقأمورالايخكونلمعنىاعبليوتاكرالمحامصوا

نالالئلمياجل4بتتبييواحمجمعيلنآمهركىنيةفىاضماشنالسىافكلن
وهوحغىالبعةاعالشاةمثثشعسأنلهاتوبلعالونئعثنالبالجزا

اشخيرطكيهـهوضعيفخوالناكعزءبخإعالثماالصميبئضمهخبرهمو
أاصةميهامذثحئقهموجوفوخوؤهمرلجزاحمعالشداناىبرفعمما

دحمىفيدافررجفؤالعوضيابئمجمعاوألاللطعاعوكبغاا
ممزماعوفعنتهوهعصالانطلعتشطتقالأنأماأقيهداقاعلبما
أتذاكااعلهاالنهانثلصظالمقمازأئيلهمظلفالضبرهاالامموأنت

قىالجماونفباكبعدلمملنوناقأاطمفىافولهبهةأفاجمتهمامثافيقفني
شةوضالبيطامناغاباخرأشةبههافولهثؤلغققألاهوصالمجدهومنلعبلسأا

ثالثهثعشؤدترحالعذلنوشواالناننربفغكهرهاوالمبمتوحاءاافلبضمم
فىلضبعواالمحدبئننالعضدالسزضلىوالضهعوهوالمرادهناوالنفرارهط

الخاممخفلفسهباهةلقريقوالجؤاففيلضبلهوالذصضععأنالثىالاللها
اقفرأحلىاموحقوبخمفمننجنجلصاأمعهنماممشعيضفوةأصملم11
حرهعصطيمرمااديشصفالأباشادمحوفياالغراب1ائثشعراا

مؤكيعقوكماسمهافاشحرانفرخبرهاعشوأئشالعهعيالوعئوضلحتزأ
فاشعهواألقىلصببهفبهمبكنبالقىلقهوصصققنطقافاعالنخلشا
ابفةاكابضهموصوانفاعرازرمهمخصرقاالرالذاتوأفىامدا9اثر

همنآمفاشنوباحاتنهلبقلالشداالمسصادصالندراحييهلمحابعدها
الققعزالمعنىقلررطإلثحواالفطتكينانقعاالللمامينىكلعالصا
فاشقومحمباقونلمرتأناعديئبهشلهيخدففرفأنمقرتعشؤاألتعلىاا

مقطمهلسبايملحقيققراالجوابهواأفأثسببلىمانمطنىالهمتستأ
لهمرئثرطيقولذاألاالمفتيحهأنلمحاالرفيرنا2ذنهىاجواكلهفطل

لفغلوااأثيكلنغللالنفرشعلىنرانعااثكنشذلمعىبهالواحوامنىلقااخالت
هلمعوضكاعىعللجزايناقئحمنحمطعلعوضاعاالعازصىاليابعى

حازمكلهمتألملمعيولهمذهبانهفىعمالىائنابتإلفظأفبتناعاطلاوتجه
والمرادنولهيةشالمصعرابعدعننمحذفأشاهاعيوالضبعوامجزوم

بكونناإلولؤالمطرفيهدوفيلىانيميقرابالداللمجدفيالسبالصبعبا
كالضبعانالثىاالضبعالقريظنلبعيدلشقريبربععدفيرادامعفلهظا

الىدالترعنمجطكلواألكلهتأماتجهلةدةبمالبرالمنعاللمجدتق



ا

بمتعهـظطقأتاستعارلهاافىكاستعاهـاكلبههابياليضثامنحبم
قولهمكنعةأأصتعلدبنةفرتخييلىسخىاتلنهقمحتانيرأنديبه

غطوكماوابالقرجعقاياللكرقوانااضرتااشملىأسمماانجمتقدوثرطه
خيهلحناألمبفبالولعغمالالشادأاالدكملنىالاكزبعد

لثهروطاأآدبثرمترانضطلشربأسالىأمأل9دبقيتادنفىمبتؤللئ
مهامخمالمافاعوبنرباوهملبندفعةالنراعنهااباضأهالجنرمهحمهاق

هوقلبلالنىسوواشالثصرطبلاواففحدفكنوهنحفرطعواي
لتئرينوالقاالواللمئسيرلسثونابفغالصشاندنماقىشراللدمى
هالعبادتعئكلهلبفاوأجفلىالناقةاوكيرئاسكلىضابم

سلمماتشالئخالشوالتلدنشهانانحيراوكانيتواغاترين
ردلاعمحزيونتولهلمصحرىالحرهاوزصنالانهيمهيرعنالسيبوليو
انفولهخرلمالدراكفاسيوطىااااموقوانجكمباسسيرغنانججريد

غياافوفةانعبريقلكلراكلىألقىلمنعيخيراقياسخيرا
خصااقكملهمتهالهؤبفمحنمىتكنلؤخبرلعلتداامعنلثالمحعا

لتهمنتفؤوهومععؤفصاجمونهكنصانتعهلحمبمثقيدادلمفيصاس
لمصنفهامابهراالترليهواربعةراالوحعاانلالحا4ارجماألقعله

لجزاابصدفاهادالمبشداشراظهـابعرنعيجمحكالشفيأربمممىغأدا
يجاصسلنافىابلتافالهوأضععهدرقهراياقىلرادثيرمالؤوكلوها

بهمماالفالقضرافرنجعوخخيراخيرفيجزعلكلشوتضمدجممانألفىرا
فضهآضعنهاألنكلنلواغاعتالثدلمحبخلخبرهافلصبخيرمعالمحنؤ
هلقليلخميرطولجزااالفعلناصبابعالشاشمحزاعنيرخبرهابعصدف

يرؤهمزاخيرمشقابنقديرانرفعهمملنايزسسععمبىلعالمنامطردو
يخاتوالمطانيجهاشاوهذازبرشخيرامخيراخابهنااىفصبيطوابدا
القوكلتواالضضاهنيمافأكلالنحدسواهاعلىيينلعشلماثمقاللضعفلعؤواا

ألوليضعفاتنصبنصعطمدفؤاألدليلثافيوفضبرقحافتبرفحماهـف
االردمهمننصبهعاواألصحهاحسنوقاالنجعصفوررفعهعالثافالنصب
األضبعهأرافىاحدبتواذاضرفشرثراسخيراحيرصجرصوااالمتقلعق
ااغثلصلوضاكطلقساقولهالممشفلمصرقأرتجهامامثىمهتخشرعصل

إلظهرات1اغنكااكنيفيلصتعؤاوألوبؤعىامامالواالعثها

حذفثإفياةسئالم

كائغبرهااسميارامعن
ثربىجممفئألواثثعادذ
أوأنلتقسممأان

يألقلصشالئرطيث

لثاسالشعليثزصعمصلى

امبأعالهىمجمزيون
لششرافشريرخيران

علهمانصبفتق
خيرداتضصاكلنفمم

سثثبرالجزلؤضكلل
فثحلىتهاالأرا
دحؤفيهيبهلزاهنا
فاكنوالصلىلفالىواأفي
كطولىظأقىوسمضي
لذكالضاوأدمن

ثلةااهحذائفاةفس
لؤنصالخالغتحنفا

حمهأامودىبأمثهرول

المضارحبلعظأدنكوق
ارحيكياأنوالثلفى



ئشاليتعلثمئزوماد
المحوأصابعلللئر
بئفهبطهأناليقع

لدمنولمنحعواو

تجبخضادلمبهىللث
صيشوفىبهينذثوال
شفودالثضارسهافنفاال

فنفاالبيند

ابكىونحلجزما
لفروايجؤيهأا
شضوفيهكنلساا

بكنهأماشعليمهتلى
واشالطنهقلنئسلطعلي

فممتأللميخؤالخبرف
لسادمىاميركليلقا

دساثعاربةثمعالىلبم
ولىلمجوأدشلند

اتالداليكنملضثدفرقدالعوكنيههكعرفمانابهطيهيع
أفحالجيزبمغقيكىالجومالغادوبركالالياهاللدفيمإلنمثيلز
وكأاللعمشلجامحامثرننهىايمالنرنالفصالفغمامنىحهأظاا
قعطهالئونجقالاقادممثهعمندسنهنالشاالثمنالى

جمعؤهاانجقالىبصصجمنمأحدهالزاكولملىذابقىاالععالهكشغه

نجاحغيساالمدهبنكتقولمأككلىثحووايفجوسايخلالججاح

غدأنتواأفيملدقفعفودشموايمالمذصيدا4دهمماطثرالندتقاحايرجمهباأهإلمجأدعفثمجفبرل
لنافىافوعاالنرلدعيفانجميولىيكونهوكيلهتهأنيششرموضعاأ

صلنوشلطععلىافافجزوبهحفلحينمقوماصبعدمنتكيوواهجونحومم

لنمبمبرااليفعلهلافىأجداااعابحرجمخدالبياوأشياكاجومحراإتمكرابخرولائغهئبئها
بأسنحالمذهةكنقفاكاشضسافياناماالحشإفالمناشتنعالمكلى

اعرااكمانكينمجاهعيصغفعصففيبيمتدادالصوتواسكليكاواللمبن
يوهودىجؤالساكفروا4جمأالنلملهأذفنكاجمادنتشلهى
جمههقافىبالحازنحلفواشعاععقكلفىهور3جلنونأللنعراألم

عتدإلحربنجالننأتجازحلىثسمهزايأالموفهدترءالتالردخا
السهرشصراوالكسبنكألالنفالالعارفنالجلا

جخيغآلملجخاأنتدنأبشوسامةلمر3انكنانا
قكلؤدهارلةآومذالهمزفبكرالمبأواكىاالفملنوبخمعذها

ياوابغغوهواالسدوايساعةنمصايثبلجنسلىحسناتيرنطربرجينبهاف
الحركةكللقالمححلمعنعولجماعنااحيلهببتااهداوالجالللحس

لمخهلضاولهحلنرلمرا
ئضلذامقئانممشعاؤلىارستطيعهاوالقلعشتاب

ذثبدحاسكهلمثىلضادانضنىلياتاأةتبلهذضربرلكنطشؤن
عامهسيبىانغسأكيعئفاقلطعالعردظاللألمحالنففرطاسفرمغكل
ةهمؤاتبلىلعباحاتفعالمفئاالذئدموتافقوالبمنغيرهق

عمانممعئضلاانعنفمعائلطنطنيعيلكناوالفيتيهلهككهآ
التصالهلاتفاغ4عدتملطكلنعفلان4عفنىشهأقعتاج

االصهلعضيصعهتفجملأصالاليثيااشقىداالبنموييوايرالإ



أ

لمعاعلقلبهدترلبقواالعابأآانشتلمنواخواكاائمىايصل
المهثمابخجماأقاىالجلىلوجدمألمناقأضافهافاناقهفاهكسافروبها

يقالانااللعكيغتئعلوأحملقرجمنخيمهبابهاالهكلىاهلاوالظاهران
هـصالكنالعكمىكلىانلخبرهاممعلأأمرليهـضعهالؤيعمدالوافبما

أبضاهـذغبامعفابؤكثسإبهآقمعلىلمفلطنيشاالمفصعص
باسملهثئاتضبابهمطاجمثحالهالمسالالاغلدثقاقصلنوامهوالنواا

المقلرمصنئنعالقملهلعشىاقارلتيىاكحهليمالكتيمكنمميمحزكتدبا
نهماللعرقمهوافيئاكافافبعابمكلاتسيهبابمناكياللتغليباباب
ذالهيبقاالتجاعيةءبؤخدجزمعناديميبعتبؤنجهحزباصمالكلشيهياب

لضمظيرالثالئةاالفماماحدمىمواالنذالدهنااليباسمهلا

الخفكزأواالالشهرأواؤاايعتبرئهكاوااليعتبرفيمزعليبلرا
أشيرعنالهمهالمقلرالشأقعاثهرتاالهـنمااهنالتظيصاالكحكمةأوكوف

نبغوثمكلدبقووبخبابتسمعهمفاصلالاثععاالألواساأبلبفىاحالاع
فيئهباسبملبنسميقانالوألناالدالكمثيئكلالنهاالألسفيئقيعها
غبركيواليتصيهطلقرأكدؤافيدقولهباشمتفمادانبالشعليباوباب

ونالواولشكبودتمسيشدأنبماالأصدالماجعلهللوفمحذالمبتدا
عششأواذاماوادؤاظسدالصمتعملقونمححالةاالةاألنحهابةأفعاوممالر

كملمشالحريىأرلممعولهلمصظغقااديروهوماأىشجيهقملهتظحرد
أنئثحمنباسمهاالمسمىهقدبةعلىفولهيمتصحهىاستغعاللاالسفأنلى

االملهالتهاالعظاسمهاهوااصعهلالشعهىامولولمسبةمفالىبقوذعلى
أسىالماىافحنملبراسطنأوملىأاباسمسىافولهاوالجوا
11لمخالكسرهطولعلصروباسنصزمعىلراابفغوكرلقولهأسميالوأطب
اقولهثيروحاأنعالكرجمىادرهاوتيلكولعراالسالملتوللثتصأؤ
ااكبرمضعاوالوواماقولهالمحبرثياتهالصتضيمأهىصاأئألثةو
بابألمىالثدجمكلىالصحفشالعذدكىتضناأذسامأنخلمسائهامعا

اكبسفنهألومنصياعلبهاوالىااافىغةوحرهـزولىالىصاوالحمولة8 قدوضكاتيريهرمالقىإثمماانعدسمعألوجالكرهالوألهمبيما
طالماضىبلعظعدمىاسمهماللصرالىاهبكصذايفعلاقررمزليصت
كللتنويخموارااتفغيفعلأموحرىاويرامطيقاوجآمادسناو

وأخلىلقئثيروجممىؤأ

رعلقدصكلفالترجيممالغتى

فوجلوهاوأنمثأوأ
ريكينفهللثروعوهلي

وأفولىخبرهاهعارهاآل
لمرفيعاتحامبمالعمادكعنا

ىكورذالماالقعال

معالهاياعتعارتنقممم
ورلطألمافئالنناقسأما

بألههافىىاار

لربدوكاوعاثالثه
شصرولوماوشكوأ

ثالنهورمفات
خلولغأأعهموصكسثاابف
سلىاثروععلىيلوما

شفبرهابابعهـا



اسلننهاهكمنص

خأفعللصانتعصبعة
أقعشوةثألثةيابةا

ثاكزنحباعالنأالفعاط
علالتالفعشرتعملىفهنه

وتنصبهبتداانتزحس
يكينألأشخبرهاالجمآأا
شه4اضا

ردماأشيمتهعافتر

انأالىقكابف
يمابنعافىاللهشا
نصىصاباشيلىاللمنصوا

االلشلبمحبأضيرها
ببابتنردلمراخواكا

صانهعهاللهفالةصعلي

ممىنربنهالضكابهط
لثماعرفاالانيرحمتمفيحم

يثقلاماختذاقدجعلت

لشللىباركضافد
داي

ارجاعلىنمامثىو
معثدال

آخرىصىهفعرثا
نعصر11هن

ثمقوهوأظدخمالكد4للمدرفعالهصالكعاللئالالأتناليم
ضمماهاب1كئيرةنوبهضبدنهىابهكالشلسثرمهاصكر

مالصالييخاقعاليعينظممفىرولىهخيثاثخعظجمنوذدعثئبفالىأ

اغيةسيهجماوجملقاأبياكدتوماغهدذأبت5أكفولهمماصرافيدوفرا ماترببمرارصااالمىفىلنىزلىصوتدحع
الصأرسبمستطعأبذالمالرجلاطعلمبادقولثاشماضيالاوا

ةحإلشالخمرهوتهقاالفعالضلرانالجمقهلهولىشمانقىا
جرألالماكمجعائقيكعايثترنثطاهريعالنظرااآلانحلهلمضلرءالنعلاالا
اخلىلقابأدطومحمىافئراناالبهعاالطيلتقىيأوقوالريتيلىاوكراا
فئيرطاضرهيلهدشخبرأمنااحعلىالىيؤقكالنهباناناالقتشعوا

وجمزاالكرأنلئمىعاأقعالىأقنجوبرمناعوصيالبدفىيدهنياترأ
حكلثعلجهىلياثةؤبعدكلدوكرلبهوأوشلؤجمزاكنعهىبائةا

اهماخألصميةالمثاشوالجملةرمياضكىنأقصقواأعلىئيثرءقاثم
انوعىلىتعابداجشعافمتوللتربمواشنافىإصحوترالمفنىفيقالهإ
قالللصنقالهوهوثرلمشيأبواآوضىشاوهعخيرلمرحماا
اانتهىهملتايهفنعثهبهلثمايهتاكيرومحبةأناليخفابعرنقلهالعصما

كلتوبئأقو4بألناةاالفانقرسزيتهااى5مىئهانريكللهأقثضد11
الهماكربفغوالبمسبطاوفموهامنخحراذلعاباأجمىحيدلماقائاامذاتاقتا11

اجعلوحعملقدحرهتحقبقعرابهواكانالىععئفتئركهعرالييئاا
ألىصلنىخبرنجعلىوعاالثحقوقثعالوفاعلقبلنجكذاظرف01لتاواممهاالاا

حعلتلتقديوتهضميروافلبلملالفاعلالاشتتبدلشالناهالمن

ةفأعلدؤيكوأنوالبمعلمبدلمندالأيسلىلضميهت11دنىوآثةلؤبا
اجموشرانعاأنباجضرصانعالهناخجرإالوانعالمضارعفىجمبالنهشقل

المببىكغهدنعانايةبعدهاخاالضدرعهنهنواماسىتضميراالس
قولهواماغيرسببىظاهرايرفعوزاصواليبهاللطلجعممىامعاذ

مههقرببيكوشورافيهأممبنثاالكرنجاد
متشقوحوفاعهـميحىمضادحخبرفأتهفقبعدلجواالصمضميرفأشفييكو

مىاهاواوكنتللشدربلمترعمةلبعواافلمرجمظلثمفعرلواهضء
لعفاصامشدالنىبابيخعلقرصضزعلةفاصلهضالرعرفالخ

ثفوءشىهضاراعلوفالنمبخبرحمفصرتقدمحللجوامثىا
قولهلثاهلالحرصسعقالضىإثامبدثىشالقآخؤبفسقمقلرهك

بمتيخأعداجعيو

لمحرشوقوكرامكلننىلالعفنىفايالرمأمثىقايك



فى

حزهـهليكفبلىمسلعدااكماشلهمنممنلناسمعالغرأ

شريأوباعقكتتظكلمههنحطاعقالههكلقاأيمثصقوله
أدتهصاالنتلومصلسركألالجهةائئىالمجلىحنالصوبرفيالفإللوالعألاومهـا

لجهالفلسنىائجعككولدظفغلىلعملأرادبددبعزهمينلبعا
أمستدتألحدنصوااولجتمعالالجماثبلثىئبللىرنصاألهعرىا
بالطبعطدبشفلىهفعكوبخايقايافىنبنيأزملىثددؤهنافوالحراا
الشالاولالفراتطبوبكلىوقديطللثغهاللفوالهومحميلتأبؤلصةدوا
مشتروجرباونممعماقعادءهاوفاعلهببصواسصهاؤالمهاالعرابأأ

كلنلغتادواكتواجوازوفاعلممستعاضفيمبأرمتعلقكرب
فاثههببتلهثاهدفىلقخبركراقحبغرالوالجالومخبرهادداصمهاومغر

لمثمىاموهويطااللؤلوطثناهنياراغلمماحندقولرعرلنافعالأمن
لىوتطالاروحوهىجعنفىوسنةرعتأعفكاللتؤيخلفيدكناررعتوأ
نفىالناهـأطايقالحيناوعلىعحهاقهعليدتطداصرههنفسهالمعالتسالمأ

حناأشمابهىواعهببسرعتهقافئكهصعيااالثضداالماآعكليك
ئضنىلمصثفبلوضربينضحمافاديالحدكأحبرشرملهاا

ظكلاالعراسوطفناديارحفيدانهمالدؤأنلبىاالجامهوكيرمعنكثبه
مشوففالاتأفوالتامعاالمةللعطعقمالهيالغالاومعولرالمعتديخحضالف

فو4لتنمشلهوالوخبرهاالنمبتزهتىمتطقاالمالوقيلىاصها

وكذاأمحضريبلمينهسابالمحلىليديلقاأفعيالشيرعأفعاللأخرب

نطفبافغرطعقومإسيحيجأدمنبامنمطفغأفولهمآضهرهاض
قهلهيحؤاإميامميدطففافوفيأؤرشنهـهفرصاعلىرطفقاكهمحرطالو

ألوألعممالفومهشةالنطلطالصالدجمالتانرعبفمأعتخصف
لكلهفههودظبااكنجالااماآالسمشيدجمبصاقعفددةالميئلسابفغ

اكلنقادايالماللوالوهاكلناذابنهقاعذفداالوقالبعضالمقرى

سوفات

ابخمضطلكةههمهع
ثأأن

س3غ

لمهثلهـهدبنطئندفيا
نتزمكاألمااليهشيسهم

بلمأالنالفعزاقر
طعهخهردحالثفعدلا

وتعتالثىأيعسهرهالو

فهالحهةالتثزبلفى
طفعااموضعإللألحد

اصشرمايخطاليخصغان
خصفطشىكاورففكلي

ادفرألنعافلسنزأبا
قىصفقالععمهـطاالسمل

حكعالغةوغبا
وفهاكقظلثهسايهف

نمورهكبباطبنى
طممطغقلعاسالثافا

يفبالسيمجمهأصثرح
ىالقهاصدأعسرقط

ظتصائمايق



ماخكلىاسملعمالحام
ألشنىأربعهيصدمم

االفهوالتعملىععبلش
ادلساعةالفيةلنين

بخهيسوألبفألالنا

ناكشحزأيهالياال
دالوععيطالمحزوفا

ةيدتاداشالهوماوألح

لبابةفتلرلهكلااربتفايكديبلمقيذاليكلعضتصرأذائابئقونفع
دثانريقيثعافيفعاونكنلىثنتفااأبعلمننثغلهامبتفيقيفاتبكعمثتف

ماحميكلاممالسدبعفولهمميخهدفهومتضعنىايفكلنماقلبحييا
رباتمابهةزماجالنعابأمهىلعهاممدرنلبسانماحماضكلىليىأ

ادفاقااىماحملدقولهميهاأللجيلاخهلشليلدمودداوالهالالليرفمثنى
اعالهقالتأنيديراسوسئعنلفافؤالفظارألفقليصحيلىالف

التعبتاللغةالتلغيساساأحكلمفاعاللؤهادبالحياحلشرالمرالقاللالمعنى
ااعلتالمقالومافظماةالضيررايعةهـهوأرتولهحمااقيايا

لفظرربئاحقثالعرجوالاهنجلعااظلهاالقدههااللمهفولهأولىعئ
ئىلجميحلغقاقتولهمؤضحعاليالرنهوقيلمعسوصبيتعةعهؤ4ما

اامحلهائفاخفالعةئخاخالجماوأدعلىلنفضادالعرسوالجمح
العربانقالعندينصفالنفىكدأيالهاقأخركهـاالنهانتاررثلياصل

ليهاهبرعتقداماملىغلهحبئالييىاخمالهاعلنقلهالنضرأيضافال
ومنصوبفوحسالهعمزهبعكغشالعملالنهيكوشنصمافىيسماءعاالعلى

ااكيعاوانجعاالمعمنآلشقاعدئىحفإوفااللةادوريخطهاهذ
ابىفياجؤمواعترألمعالتفاوأالجاعادمجكونلحعفبالخالهااناليضو
نهاواامطالحتكنمواالتفااالجاعؤدمواكقبمفىابنساحيلى

ايشزفىيالتقهلهفيئبياضضتأمألاصحئهأحمداللثصرجاالنشلرحأضا
علىرحعغبلثادلمضاطبعالهولممعرنجقظدهزالررخالعلىأمملهافى

وانعنكرذالجضأينكورهقلمذايرانصجببلبقيقالحووفمننظير
العريهجيعئىالجمضعلعةفىأتولهمتعراجمونورأنمعولحتنلهطأص

ابخاقوفيلؤسطكشوماذسبلصنفمنلشابقشأقيلهايضاحهوسيأف

11كطالثآقلئرانجحااكتنهمفىماشمفلقاوعليمجلاأسهافىكالتعملاطاحد
بخمحؤأبهاجهعقولموالؤالواتباطامقوعليياسيولهمفاارراالفىفصليال
ألكاادقصثعكةزاهوالمرادواالماافياحدبلىيقتمنرحلىرالذفىاى
امنعالبسةدلجزأظأظفتاأسمهالوخبرهماوادببهزأكالمرانهماوابحلىتصم
االخبرمحطالناىكثراغأواألقولهحفبدفتالىاظاسمولكونهمحمث

اعالهجزأيهااللجلبخالسمعكلقولهلروثااالعتنامممفيدغبنىالعاثلفغي
قو4أعتحزإفعالواصراالغنيالحندأحدجزايهاكزقيا

لصغةاالوحزازعالثئباالفهوقعواالبيفىياوعسفهعاالنافيتلن
والنافااالككطزفسقفالعرلمحقعقةهل01ةاسنادالتبلناهائدقراوا



تاللىفىالمجلزلغةفى3

رليه11صافملغقزبالحألفوءأتجأحلفنىتاسبلذصةفىأفولهشىهظظ
هءتىناهلهوأرادهومحلنهـطاكلماأأطلقفنكطبلحاوالمحلمةاسيعالفتهومجافىصأ

سآدثحمىلىنوشالقاسكأمةآلئااوألطوانيقش15مااليمالمبالغهمنفعيسؤأواستع
رتنيررمرارالظرفاثالمحالزألمربملصأأقاكعنفففعنملاتداثاهلازاشبحي
سترناالواتالمعمولىالطزقينيالغحهقر4قىسثميلءالمحليةاواراضشاسلفبنتياضعفاول
ادور14ولئماجمبوأفيابالمانههنصناأهلىدماذكؤهأيمعفالعقالعالياتاالمافابصالنهقولهفى
دألبصوانلمحلداذأاىاوثياابخرفههنئاأكامنجدلفيئصوربلانرالغة

عادأؤلكضاورهثعتئهمللالثفىعبقالهمخعااقولهندمأحسنبالنقىابقطه خمو4اافىاألفاطرووهانحومافبلالمجأزماباتمطقااالضطلهيب
لصبمماصامرابنئأصئوعصاكطوتأخيرتولهاتهمسللنجعااشمجطؤخيرتاورما

انالبرباالهمثادفعوعنلبلواوالعىأخرثجكلصدماالمرادانهعىالنهمردأطهاثسالن
احرهإلحةلييمليوزالانهةايطهكروراالنأدااواالمعممولهالظرتقاليممنعالقياس
هأابنعملينأمآماوناكاالمرادلبسلبمابهنالصثولمنوااملنغدمالاالحيشجمونالمعمولدم فنظربعصهميهوتفصمللابالقياكحلىثخبللعقالاالنلعياصاهقا6مالمح
حدماالفئرطبأكملأغععيهواتتعىدحملرطلثهأشافصاحكمهاعالصعاالمرألحيإغاؤا
امثدهاأسمكهتاشانث1اربعةأصفثوأقولفاطاعدرر2فعالفىلالعهقىا

أتدالفاوخبرهامؤضاقكسرحمحالسأحرفكاسز5ا ألالمصنككهاعطهواالعاممبرالعبمحي
اكازراالمماليقترنقبسالمصنفقىاكليرتباغماوالأفيلهالكقلمشارفبثألتافيهأيار
وآشاليعترشاوالثاكقولهكاأمالىكظرفأاغالخبريلهضفأسفااليايهامعمهلأنااأقيله

إللعاأنباألوالىابسعتىالمحموايامحينفاكلكنتآمنانرانبأهبتؤك
ارموليعبرمصرالقهاوبملياالطوموامادرمنلواةناذطحشفىليادموالؤاؤطمنلهو

فاذااومجصوردالالظرمدوالجاروالمجردرالنفةيالتولسحاءطيشقادتيمإأمازرةلموالعارفحنها
وءهذالثاستوقتايكنكغرقهولمفئكلمعزماشأومكشفطقنألورأناألخداتشمىئنقيإ
العهلذاماضربعة11ألجنىصألالروزرخيحيثمضربهداأليدخلجثضلغأجنبياهنأ
المحبرهااسهدبمواحاراريرنغاطرفكلذايهاةدقطفزلكوالمجرورمحرااراحرىهـاا

كىلاطتآدمعراالكركااسضىالظرهقأعتياصطآؤتالفعلادرروالجاروالمجرورمحناجهـو
كننكزالبفالمعرجرهمثولهالفاظرفىبكافياوافنفدصمآمئعالالمصنففيعوعافالههاومكير كأوأاءماهىتقديممنعمنالممسنوماقالهوقألبجضاثعموفياسدعليالجمنعوفيلالمشهو

لهلوعكسضأوءبلىالعاملدحمرعالمعموتتدمفانلياللاندسالطرقا
ثأمنممىسالىعىاانللمقولهمعمواضرعنكاىهلاجونرتقدهايدجمنحالمعموفاتا

حدنجأاجزيمهمهاعنهصااعكن1عنهأصدمىفدمنسنولهيمجملسشطملةاعليياغفاعلااحد
بلوفطهتعفقنكواىأفولهبيحاأتهىاسنةسمنمواظابمحدأفعيناحزنجبتهألوالمتتا
ندمجتمتقديرمأمثىلمجرصانعثألنهباليامجرينآصطافيلعظهعلىآلآىنعلهصاجزيخا

لعخهجمثنضثعلىفيصحالنفىااسكلىالعدثحدفاميمنبه



سفلبىففاتىلى

جمبرليفوبالجمعاكأ
سمافبهماكشعوحوأ
يخاالنفرقاوفنن

عالنتواآحدمرسلى

ماهنابثصراقعالىكقول

ممالاالقص3ندقيلى
ضحثواااشيرهنماحمى

األتهالىعلىلألنةاأ

عالهاولفافىاكثرفىلىأ
حيزكلفيألزلمجأاهدال

كياشناتدتولهنهأديدشصوبنجوهاقهميهؤلىلإلحقااصل
خيرلريابثقابهماغأاوحيخبىمحكليقدحدهمإلمحعاالمب

عسدباجممأاكيففاشقلتالشكيبلنرصوألمجييهض
للرتهالجعراكجطديىصففيلهيفىبهمابرمضهؤشوجوأير

فلتلهوقخمطنجثممرمهـلفهودجمراجللرحفااليخبهـديةوقوخافى
تلكنثنوبهخميرتولنمعهمأافبعضكرايتظتلمجالنموحراأعبهماصيا
اهـتهقأصمستابهذالحمافدفهزياللفلنايكنبرهعئعفييبهملعدوكمبغوا

نغهايالاددرقهواخناجبالصاانححؤفلتقو4اليثنىازرفعقوذ
عطشكلىويسكلللثماحواأنخوالتلشوكيشاغيهوسكامليال
ابلياخثظيرالدعرييألدلكوكلالديأخلىليالقينظرالنهاخذالعوبقولهن
الالمهبالجعنااألضباليلقثصشالفؤبالجعراكالعوىالقل
هواخأللهؤاةالارتفكلمماىيشبهـالملمصالؤاسباصانعلايات

لهانهويوثهمتتتريرىالمحلينفىواألسشهامثمنطنراألءوىالكوكطا
رىادهسعوكللىبابالمةنوصفلمفؤعلىابالجعنالراألضعبالهسندل
وفدجراباعقاتحركيفانمنلفيثافالهماكللىتبمهلدلييدهفاعانه
معافلنامذايوماااجوأبهلفيثمىقولهاوممإلدعيفهممليتأمافيهعلت
فاشفلتقالالثنىممنركدمعناناستفهالملنهمافىماقررنابكوشفو4لى

هداأناصاللجوابرعباءالمفرداالخبلرعنواليتجبملنؤبالجعافثبعهو
هظالإلعئىشطوؤةبالجحالخباربالمجحاوأغهكأفهلىافىجعاوهومفر

أأعالحطأحدلملنهفزنصذاماوله4ألةافالزاهذادءاااافضاا

ههسه
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لثيفبمزاكةالهتجاراانذكنقالالنليةجمامظاقثبهرفيئاإلمعيقراث
ابأنلفولوقدرذانتيىكثعماادكلغهالمةللهويخمحسوغثواابعديىلزيكنلم
فىيئهماكاالمفصولاألمعنىقبخثغقاببنلجعألصبونانثميقالنهدششعثلا

هعيأوالادأتحقبامعنىفاثمأفىدقميلقدفميمعأمالاههلجعالغاكوأماانزنحوا
هـاشاشرهاشقديثربهاضدنفايضانقيقهانىاألموأشدتاثفىا
كانصاالالأجمضاكافىئغئتهامعئصالآافىوكلقثعضشالنكنفمفوغالنقريمباا

إللملإأهوعالدناألكأمااللرنرالثعرفمذامحأاباناالصمالقتراأقو4يرضىالكلفهةثرح
عل4فمألبهنمىمااالفزلهامنانهابرمابسمافهجارضىدواإزرقفنعااالصتمجماافتران
دبوبرثامحمماألرسيدوماوأتولهحفبنهىاصنفاجممكلىالمميطحيثهعلهتال
حمالمعدردبناالعماألاافترانالبنصبههاتلىإلبءاضرأتنالىترواودوىربرقعحدهاالوااحينا

ئئمىهاأولمذبههعدمعنلثالرأماتولهارطلثمحتهزاانليرلجالوضا
بماالهعنياالحاحاتوماماصاالمضنوناباهلهالهواروما

تؤنجرليأنمبظبمبودمازروصمحليجممعيهدااسمىملثحقلفمخبرااالييالمغعراالثطلقفخباب ولمانيدخووالرمبفامعنصرردطومرأالادعاالسيراأأ
قولمبلإألرررةالثصرو9بمقامعوالبامشعليتصثيرأنالمضاهالبهورلحذفاوكيمملهفعرليطلق
لعتالم7قىىمازورقامالىللدوألباسممفعوالمطلقلالفيكونانالياتقديركوفأهذاعبخضناعلى
ممهالسومإمثماهداةاالتضسعلىنواتاصاوادمماكىةإفيمالياوتالسعياققعاالماهيقهعليها

آ6اههأقيئإثشفعألئحقولهايقالانحوضرنجملهوطاوكأتكونآلهاناالطلغةاهالمععول
دقتملهلدةحاهرالجر5كيممفعولاهمعذبالنروأىباهعألىالحاحامخااليحدوماقاصهكلة
خعالفاايخرالةييمهالمجالراأنكييىمفالالهسسبوخعثرؤامآنلىهاهـثىوهذاعحيكيشمفعوالمطلقاأ

هـعطعدواومخثصرىألبالمجتاوهذاألمجلبالنعبأملىأريؤشوأرالممجمعىتثوتالمفعولصيغة
النصصهبلغةالباأنالجفهرلهوفقططاوفعجبازكزمنماعامحوالشنصوووقولهبيثهالال

تعملوأمالفاكااانلكرنمببنمربلىثالوازالتوايؤصوقونعبعطلفاوهدالثاشجوارا
قهوهونو1لةنلؤغبهاكودارعبفلنصبزاجوابعراوا4لفرااوصمارهوتول

اؤخألوخكلضرااثهرمىمخبرفسىاحفإمقوامعاعهىخماالكوفه
المحمسرتكعأداانذىلمعفوالعحاصقالاالعالأعتسكلىمىرمحثعاممجأول

اقإلاممطجدهصىلمللزأيةضعفييهيالعمإلتعفهخبرهاإترلهثأسابعدما

فاعا



ؤتامكمالمنالنرمط

اقزاشانشتفااضرط

انالنجتلهفاليالسمم
الىافياللىبعكتادال
نهتلبلقيةالئنشرأ

هـذءهااصيهاكوقثآهـ
يأجملقهدصيث

هـضىااكأحملىلقعز

ئجافحا

وفيااقهكافغىحت
معهفهماسقعلتبمن

فيله

ابعدأحمويهعهفااكرئد
الجيرارسجبراتالىالأداااال

فصهاللمنيكلحلى

اذاقمرثهيامممتييشالثنىاوالمهالهدارقعنطلجتعرفتهءهئىئدفي
يروكللقذوايهفياتذكرومنىتونلمثعاشافهادلماشاينمممث
اعالفئميستعرشوفيلكاادامحعمرانجقتيبقعلىوألفرفشم
لىظللهمفلرقتهحبمرالماأبثالألنآدمتحويصسوقيلصميتأوراعامنل
لهوةادانعيأحيفطوفاتلتعؤااإلضرابقأشةروااغنىغامالكاكن

ومذلظوقبهاعليلنازلمنمعوب4قوابوراضواوالهامعخولىمشش
طرفأدنامبنيلطرفهوامعنافبةلمفآؤليوماالعقئفوشحابنعلغمئ

لكلمفساث2بولوصاتوفاءاسلمواوقولعوافمفعخروهنموصهلة
آتاهمامىوائوبعئبرافسوللألمأالعبطاللاتبالشهدفىوا
نجيالعتعفضاوااألهافقمايمهقنىجمبوفعاالمطاكيأئ2ا

ءلحفالغاعنهطدهأمأحنىمىنىاسرهأماألناعنازلمئ
قالاألنكاكحهلصوااحبانأوظلاتصنكشألالسابنساقافي
اغشئزفقولهاالفىعايداكااللحراقايللماحمالألماونزاوالظمت
لمصعالتطروقدحرىافىلهأشعروصنمالخاصأىاخطألاداكرولحلىحو

تواتاكاباايسمهااللقتراندهـألهرارزأشروطشلهقعميمااكلص
فولهخبرهاامآآليتقدوانالمممابرمحلىااليتقدهالوانافئاجمغضأل

موهوالصبرلعزااونعزىالوياهومئنماتولهلذصأىجتدقالط
نعليللفاواهعستزوفاعئعونعزنعللحافظاقهالميهوفيواسدداوا

يمىعلهلةااؤططزبهثيرانامصعلماملةنسهناوالأقي
االرضياسهـالوملىاوثئغنىافىكاليهنبكذكألالوحدقوليساالناقعةألتكلن
ولةهورموماحاومىسمالردرالبسلملمافبةوألبرالدنلفبافبايانعلق
رللمولجملقصلفواوازرمحذولعاوافاعليلقوافعياضبيادفضىمجرهـرة

لقسحتىخصهامحنوظكوناالفىلىلعافعاضرالوافهاوواوصلتمتعللىاأ
لهصيبونهليمواططريانحدحدايلىالالعيالمىعوانتهىئاكؤاملر

التلىاالؤهدفالشاصادفىالى0145األتةدهتاةاثطةا
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دهواثومعجاالمعرفففبعخلألفىلثماهالسيلوجمبراناخبرهاهـاالجبرأتاثيمى

تنلائبىالطبقامالوبغافانههالمثعرالتطرضااتييوحعمالد
شبأماللماامالاللهاطاموسلللبتمعيركاافزسلمطراهوارووا
لقالبلمنسرافيهالروقيلكةويرويعصهمجمييكىصلحبوقملألفلطالقا

أذالهأبكسبحمداجالبرباذاشلجؤبأفمالنعىرأالبحبها
لتقديرابماالجبىابمنهلقالر4هولحرجمكىانصنصكرظمالجوداغا

لكلىنئعوفوباسثىكغالىعيفوحهماكعرالفالحواليركلما
كورلملذعيكثمشيعسرهفاخللحوداناظرنجسستغبلاالهرالهاا
لفاهالصاهـاصفوفؤملنهـلهالأعولعقالمغخالومجزومفىمجممازكل

فىدالشالاتيالمذاقولوكبرحاسوسمهاوموالحداكاطغتوالناشة
وعلفولثرلفاعلياروخللدرورهانيالمعرعليبضدخالح

جدأورررفلبليعالدساحمطدالالكىابفالمجزااهللخةكولمذالالعال
لىوالمبرمااالخفهنىبونلنلعوالجثطاثفتعنيعنههسيبوالمجإلجمة

لقولهلخرئلىصثوقلنصشكؤلىاىهافملكاذأشاديضعه
قواثىركريملمحوآل3ءالبراعأحمىفماانجعشالبرااصاكصد

فألكاالجراارشتجممأسفيهلىنبنوغيمأهمالمقو4اغرمزإلمش
فىفىلهبراهونيانجنسقىالهالمعمقالهاالجماكىافىالجنعىشهى

علالعالعلةصكافىضمىالهلثكلىالظالجفصتىبهيففسراا
عنىوااغالذيهأانأقوالاليعلىلةأهاالتنحيصكافاالمأوالملىات

فألالتصافابالسقلاىأهتالمكثشاقتحباداعهلنمىالذيخثسناملئيا

سنئئعاخألصئايطه111

مناالنى

الباتب1بومكوانال
اووكولعطااالالدأ

وأهالزأيضاالىي

تلمححب2قبهينهابثيتهم
ضعملانرفيحاوامان

االلذكوهـةإذألملنهررط

ههتخعلجنصميااأفزان
اثتفأءإلشزلهطجة

معرفغوخبراممفهنيلىك
جبيرنكزقوأسعهال

زوموناالذجمةانءاقهرح
اعبإاقهددنمن

نهابحمامثا
عيهأالسالسرهااللمفاهو

حمماألجمادافصه

ثهاعلىلمتافيقيأا
ككرنيهةطتاققممبادا

حداحدخبرااأنسمع

بالعافعفثفسرفئينالا
وألذلالنافصكانصع

لفهاشعالخماليماضارك
اطالخفاليقوالعااهلأ

إضمالالعنعملهذا

قاخوااختصعنكهالو
نهاالتيلىاجاحدمحامميا

دممةالماتننثااللى

والسلتىزياخن

والثاقأتةبواثةوان
وضبرهاالجمتمدسصهاا

نوفماأنبكوشللبلعاوا
لررخبرهاوندلمدسهـاواا
نعالىكغلب

منفرنمقبلهمأهلأ



عناصنحدالاناثو

فضغبهعىنالالاولهاا

لبدنوقلدالنامزاثدليص
كألتاهلمبالغففيهقوااك
روسفبأدلئأنيادوافئ

كبخانمخهاسميل
مثاصخبهـهأهمهضاف

لبسافوالحاغنندواليا

رأعفراناصحينهبئا
لمافعهفراضبروانأ

إؤفععبنوالشبضهم
حاصمولبسحماى

عندحيناهوجهععم
هنلبهمماقيرقىلنناة

عطللنىالعصناسوها

لثملكرالالسماعفى

ثعريملتهىمقااالطنأهلازنرصيفحهمالالابهنعاوثقلعيا
داأهمزقيناقاغائنثلشوااأثماداانثاثثعااشطمعحالةن

ملىثائئهـتفيللاوادغهغطؤلاكنمثدنيمخحنضمقحفعدماثمدونددساا
التكدفماالغهالئاههفىتمفيمضؤقيروامااقرلىاألهااللن
لعةلهاةافملىنهاادنمنفيدمازشاطبالغفداألفيا2دنفمرافىبالعة

يرأكطآرافيةقولهبانغقمنصعقنعاللهـللفةلمباابهيدنقبلهينظرقي
ميؤأولخعتخلىورسفاوبثآنيثاتولهوهبشالبنلعبداشهيتاالر

لاللتقارملفطوللحرظمرلحاقهأاالقهـابيىللفرقلثاوحركشالجمعا
النهانائمهورلىالتامكيحةاصثريالئاقبفهائبوكضييولحنلنماال

حفئااالمآظجبالضبغولنينلساالنقاالألقصرعلىباكتلحااض
خعصلفعلىبشالنيالثهششأحسمنهافااللناهمايادالرسمالمحؤنرادا

لقالصبالكالمحمولفعليباللضلومنالتاهبهايمىيئصلولليى
نالبعندءوااهلمرنباائرنربرلهسمبمالوالنرالتف

أدوعببدفيابنيفالىكتغلسااأللشاهكتوصيباتأهاهونافبةلاالعنماجمهو
كلةقينافىلافةالزاث8لتالنافعقواالناكلفوذكلثويهنوبعضأطرأا
نئخكاىبنللبشبهعئماضىهياهفعلمافومليوسهوا
فوالنبيعفاألبرللىنالنعيناألفاكارولتلياهافظبتليئرأبكلشىأهـ
اللىفعبمىفنهمكنداللةوقشالفمالعربأباجمأوعلالمغنىالح
لفعلأومنصوسضهلأحنهشبرفبتدنوعوبهشيأواتنياالأ

وشغبمالصشفننصباافيكافعملاأبفاوعنألضمىافولىافوعوهذامح
قولابهذاوتنصنلألسماههفزفعحملصلخلجميوراأوطصدا
مةكعراةاللفأخالالعرجوادبهنجميحأىلعقهـابميعالشنىلصنفا

وخبىهاايخامهكلىطاصبرغأتويبمالرعتواذلاكرفياوبعضيم
اننهنىكنبيطابىهوالهسفانلعيمعأشياوكنللؤلفمؤئىت

المىفؤمومفوءليسنهكماثووسىعيالنلبتهالصيزافالمرنجوع
مثاضينوالشحآيضاوقوئاصليتعرفواالمفرمتصرفولفيهجمففناال
رربناوصلثننهعذمفاصهرمثصشذأناللعاافزممحينبخ

أوملىبمتمااملكلىاالأفوالكيغارفلنعبلىافدوارقعاآتزألشقرأ
انعليكليكاملانانالبريقاوصليضأكلةنشطمشاناللالسمية

اشآوعلىكائخططقملانالتلالسميةماساصاأأفوالنالثةىالصف
اداللمحألومحأىنععفعولاأوملىليسخلقىمشاناالءأن

مناضاصيخبلبرحلىالتبروقرئاالحلىووحهنلعضامنام

لمااالبفيحذاألولطحلهالخبرللنصحفىالسماىجمشياوهالزاثهـهة
تقرر



أ

وأمااوعاناسمااالفالمالثعملكلمبرملىاالالغبحننئنررهدا
ردمةفىعليلطللهفقعظفو4

والتيرمحمرلقألمحخصلللهمالجمافامليةثطادووا15بثدالامجيرعلىفاعفازا
وهمانجعيعمىرسقااعلخلةفعكفهاباتلالهاكلخفمطفهم

لمهغألوامافلشقوطهقبتموفيهونجمخجعههالكملهـل
يههيضاهانوبثعلكقعهاعةاوليهامأاعخبرألسويعممادظطه

لجيفغبروالثافخبرخمردليئحاومبنغيصضامبحدأثانتحأوصلبغاجمتدوا
فيأثيثلنعاويهئهلطافمعاثمكلىاروئلوفىظلهاغأالنابعاطلنولهذل9ا1
ليهاافلىوفاعيرمغعولرالنفميطلبعالخضاالسالكرهوجمناثرفيا

فةشجبنألثلىرفاهفأهانخوأواالوااصئومحامحولالخممال
اليهضافادصهامحذفثثوحعظضبرهاضرااخراتلفردبمعئالمئ
بخالتالتسصلىؤيرلتناوإلشترطعشأواقولهساالوالغبموا
انيوختشلفاىأصلالتأداناكلللحاععوءليمىآتهالانتههال
رنبوتهأأىسنىأىبدمضلمميكرملىالنهلثلهتالرليرالنالتأص

ووانيكندالسيرلئمياوألىضىااقاغأدنعبيهبافلدأللطلؤكلمعفا
فيلمجلفواكحذفتطلبواأوكصللفواللىصليافافلطهخفاهبنى
النومرتبوشزفكعلبهكااالمضابهطكقلننواكلضلسكوناهصلىاوا
اللتقاهلسكوناالكصرالعلىعليملفوسابحففثكوققوعمواف

تجلمنصحملففاليعترضناحمطنالأللمبفيلتاجالتنواليعوضالساكنن
العوضيهعربنوءدودالنشريرلصضاماعلنذااكرفيوعدومن
هلنوأوانلكرفدؤجبعائرذعتعمعوضلمرلدمنزيادلعوضاالناوان
لينالسأالتقاكههرتخلصاهناثافىأقهارمارمناممكلياعردانهروهاأ
ادهؤسىشوأخثاخصبرلنامناكلغهلهضماكوشعقعربنامصلىوا

بااثالشرارالىاسامهامالغظامألاعممبلعثاررجالماثعهقللفعلصصفبافى
كيتاالقعثلعثلاسافلههافألشمعامأصنىهرامملفغااوبنااصىنلا

ملىضمااماطالقاالالنابضاجشرتممىوغنمشلستلرورشبهرا
ولكنفويأنحغيداجانلىلراأقاوشفعاألمإتداتنصبالكاالخصا

ثالنيكلمقلالموظيعفالمعاقاأهلوظيفةهعىرو01مئلمحنعرضيلعاانمأ
لىفارذأناأللمذينبممناآلبرومبفثعاحبيلصنوئرضككهش

لجلعفصلمنجميأوبالجضتاالبدلعأخوأكلاغانولهئتوللعاا
قيلهكلمسبلىكوعمرابألفطالالمفصلعكضالجلوالصشمن
فىنحمىاقافولهالعواءعظرفاوماراومجرلرأمأعطلفاعممبوروال
محملةاالخسعةواخواكاقولهتعيالشارونثصرمشخوثلفاغذلى

وأما

والت

ئثوهو

أفي

بهان
منمأعةلبغامواللغهائدآ

بفغيعهـخميعاللبنىهفيف
لهكثنابالطاليه
شأتنافة

قاهصصلملىاد 5دلبعاالبهط
اتعمأالحينلضىةأصآلات
أولىصعاالدانأولمن

القاعغةاسميلعلىنغأىث
بهالوحشاثضيفبال

فبئللرئبهتههاخأوفي
اناأانالظيويعدكالنلنو
التقاه

لدنههممرداملىاتجلىط
اعرب

صكىضراخمالقطباقبةأخواتمأانا
لسابئلعيكينهـاللبتثبن

مطلفاعه3نيقوالجمررتقدمىد
هـكاثاتكلشظأواللوصقهيا

كرت

دبيأنكلألرالبمجلملىلم
تيلمرفومأالثلمىهناأنولبكن

0501ثعالل الخسبئكاحوحرأنالا
مرة

بعض

قيله

فىإق

محمآ



لبضالى5ورخلنهن

لمعتدأانجينصنحمال
المنموبابئفيسبالشنى
يهصقهـاصسههاوبحى

شزيسمىالورحمرصخ

نعةالعأآامحوانبرها

العقالبورشدأدتانلمياا

لعلخمثبعسندةكم

والبنفعمنؤالسل
ذدخامطكحفطمارهغأت
اثرفالشيئهأرالمحذثاأ

حيقالالدكنبئجمبن
جمزباكلقعأخبا

يتقهـعاواثاافىكاح

ببرئفاجزمنحرمعى
عدمادعايئخمشعفىا

فانأسعاكنص
العللىافةلحرونحعلةا

لفلكوكافرطفعااكلى

التوسعيليقالعملفى
بالتخدصمشمصموالتهط

كىاناالماالوالنأخيم
صرلراواوصاراانلوضر

وبينيخهاىطةفييز
ئعئلسانكغولهاصماأ

فمؤالئالنافلدت

يثيلوفيلعيبخنيخثى

3ول

ؤروصالمطثالمفترصختبسقاطمبولهلمحرهسقغدحثطا
النبقالثلخرروكالحمالممونانهالخوقلتالحظنيابعوااضنباإلمغوا

نمائأمناينباعنتجاموائمرفالموالخرفدامونعهطفيألح
أشكونفاقابنمواالمبهدااقيئصبنقيةحتلاحفىلععالمافااشتراك

بندامخفرضاالهاايسوقتصديرهـاألبتمااكيركيلجبللىرامذ
همميهن1بتهالاجبأوضوافمحفنخبرمبتداالحإعلىايدبرفعلفداخوا
فهالويرفعنألسفاغبلمأالىبهكطومليرفيرضهراقصهااصأل

لياكالقطلببافكونلشالدبنصرطتبنالبراالعهكنهمحلىخبرأ
إحوااكاألستفيكوناآلأناالصففعمهأشيرلماضرلمواجمنزورحوز
فالهالماموانعهثبنمموضعكذااالمظلضجيااالمااانميمعس
عفغاهوصفيواافىيهالتعملهذماالىابئاتمكوفيرذهبحيانأ

هالعمريفاييئمحةقفرمابتدأولوهوافىدئلفوطئذصجما
واالتهمنغئااوالخيربتداعلىدخولهنلزومنافعتنهلاجمناحرشئبم01نشا
رقاكآلخرنفببمابرمعهنكغعولقدمأوانالمبتمعريالعكينائمكالهبم

افيصمواللهالجازصاويدقاحزالجمهزاانهلكؤيخيناقوتجةأةاعسلى

دبرأبارنعتبلطلعحوازاخالشنحالن11هذكلىلنبئاويائن
خالفاصهبسيطفونياكتمدهـهثاللكنكدقياعاللكلةامحوات4وأ

هاحككاللفالماقبلهازوبدابعالثمتنبأتؤشالصتراكومعئاهاينطوقي
اوفسدنحوملمابعععاصحوماهذاساكالكنمعقركظتضكلوممهااشلتقه
الصونركحعالمجوقلاشمازيدقاغاأوخالاسوببللكنهضىأهتا
وروكلشششال14الحهالحساننعكتاكأحماتالهصولمغض01تليحشذعالهفال



3ه

مههاأالوأشلسضدفديأمضافماوالنمكلرغكؤلاصدالصئم
قيلىفتيللقيذااأميضادجمالالنكألاالفثغيؤاالقأنىجث
هدهجيعلجزاتاقيلنعمعهـئيليأأأهوراكالبالتثصشتعااأىلشغال

لذالنيهثاتلشرأستاأسدلفاوصزجهئهبيشانمحدلحروهلغها
هنطلقااجاملعقأباكلتصباريامليتياقاكلمنأثملمامحوفانئصرفا

قكرفثهونأويلىاولمكللمصضاامحلىليالنمنانلماوالجمدعلى
يعظرفتأىسبلضقعرهاذألمزااتلحديعممصعرقعافالقعرفىسواه

هتمأكمتالثعوزالمنصولمتبفثتاعطعاديكينهاقعبلوشعا
طجمأرفغدالمصنشرالقآهطلعاانجقالريرجلىرقادهقرأظنصحالاوأسد
ملقفقهرطيتينلثولواناتعدملعدملكساايهذهبايكقنوبئجم

كفو4حععثذاالضبرااهيهالكووالفئاشنامحلمسى
والجمدتبعالليراقلتضجافىلمصنفاقآلاكألاهوعللشكساهاناركلسم
لممرحاسلتملىلجقكاالميررومناعثهـا4اهوئأوفهاثممفاعلىذ

فيةخبراالخمبزئالعليلكومفلبالكندنصسالخماالع
صديراتحيشاليبهوزأنلمكسواوفهتنعاقييالمصنشأوئكسران
عاناقههوصجوزالمفعوحقحشبحصفابهالرقتعينوملععهسدها

وجمعالمنزعلهوموضعفقاذكلدخالذسيول2و15االعتباران
حرأوالةغاالجقوالمفردجميزفوقوعوؤيموضوبرلسراةبنيه

وارمتعالمحوؤاقهاقاللقمتاقاثمبدضرراشزركفالشرقازأبرحيما
متبعلىمفموحةافلىهلىومعلفعيةالجلةادوقوعهدموقعلبهاضزجحئ

رماسالمرادابترالماإلبتداققولهالقطرالدلجفدكلقالهاصهمييوله

منثنثنالولزالاشقا

ررءهـوىلحكويرلشعا

ضالسميلفأماتقليحكليها
اانفىولألجوارل

رلنفلشألونكروأمنؤ
الصلىدلادفااهاألبتلىق

ةالحاليوالجملةوللعنة

ماعأضاالهطوالمضلنة

بالفولىوالمحكهبالجل

وافيطالقسوجواب
علقةالالماوفبإلأيمخن

اذأمبعحدونكسراؤ
سةالجزالفاالغياثقوا
انصافئئلىوفانحوأدلى

الته



أجمهلىالهوجوالمجاضدكسهمئبماثأقولالورثكمأفط
همعالكسرفىجع

غقولهالكليثاصزةيهللكسيي2صالملكجمايعولضهأىثبالىأأفافغفئيتااصغالعافىهسائلىا
قيفقأهـحبمأهلم51ابمكاأفويخلىهاكلكعرهزر6صبامنباللاناككليوانااالكوم
إكرأاألأفعتغددتهاافيلىعئيضؤللنمفماإدمتهةاإلصعقفتالتلنهاالوففقحمتىلنإفماليلةالكوفا

ثقدمالثحرحماالشداالمرادادايفلمعلكوآ01التدافةذثثوأشاليمقولهاذتهىيالفامفا
رعنعاألضمعيمثطدالعسلىبهملهرولأ

لذوئالقىاابنملتلمكسرنئوثغلثلعدالهااذفىفطنإامالطبائفطهإااتمالحعزاد3نيناممن
اثلنمفاكعلتنؤمامفعو

نجبلثطاطىاؤهاألنخولجنمدألنمإلبالرافااللمفوللهبهنمعاصاصلملفيااذأللموصوبجنىوسنينا7
ءتشومابائطصةأفا

رلاوهاصاللمصرالأواعاءجلةاقىاللىتقعالثانيعانلهأقيلىتانجهةالعرةأولبقولىتداح
اكاأاضلىانإقعظاعقفلىلتنوهجلةكيرارعمدتاكوقىعنىالصكهـس

اأهارادعإينطلقابوكلفمقوكاأجمبىعهقأخوالكحرلهئمعاالمصجمناائناالنخراجبهفظملن لكنهالصلةافىوانكانت

اسصالومهكلوسهناتجريختمفهومسمغتنلقعىمواكاكدوقضاالثافتاولهطئليممض
اللأاثمألتخوائركامحمتإلفسشي6فظاجمالثنعةإاااقىأفئآلهأإئممالصمهجمررتهفمأليغعنا

اولحمةاضسلىافيرجك
غواالفرالحالالفىسلاثاحالرانصاتتعغواغبةأضلافورأقءأدىضبرحلرت
نإلمجعجفأمريعدأإمابعالاقراإبمعكيراررلأطوئرسعدسجمصاالأبعرامت11تنسمرالكالبهمتةاصلىلم

فعهجبنىرواالنحومالهصرانبهبالةأنافىفالبازاآفاانز115اسابعةالمسفةابتداقى
األالسقتعاجموشهووبعموالهاألحرفنىياثأتر3ناأر4ااالاالحالبةااللجبةأقأشتتع
كلرهونكيهمالمونيخثالنريقامنيواكييهكاذالمكسورةاناالحرنبنجكاضعلىط3غربه

التفكرولهتالاونمرطؤموفصولةفالمعموانذلالودىيوالثاوانلحقجمنكلنهرث
ألكلرهونللىمنينفاهىدقي

يمحبخلمعنفواللألئهنوألضرآوالصاماقكصجملداالانتفطدبأصكديةبقيداألواحزذت
الطرتجاصحنبقالعلجإملالمجتىجمااغاذادهواذافو4سعادبائخوضدلفىروخحواش
اداذاقفاففألاسعيةوسموالهاانلىألفعالوجاةببهملهاذأضاالندمهفىتقعانلمثرالخامةأنه

نوهوتولهشرافرأصصأشتغلىايذأىللعاعلنمااولمتملهيباالمضانجالةأسالرو
المضافطفىلاألانانظرأمغااوحبرأاروب110اناطأكاحتثاوهورووودابالجملىعايختص

9ممايناوشاواروقاطاغالنقرلهفىاختارففاويوسححهألمصأدةهبثااجثمتمخوجاليع5
اءميئالفهصانواذافصفاكعنجصياضسفخيثألمحمفردصدئالفلماوقإلالمىاراهـ
مزنظرالففأحمئوهولحنكولهثىأاوقالىخبرألقدربذبهرجمواساانأعيرههوااصقأا
قطاالوليةأأورصوهواههطصواراايرابوأتااافحشوههطنحيضلىبن
ةلجمالىااليالنضامحانيني
األضافةنحوجدتمةلو416بقتالمفؤواحشيلنأطفىلمعهالكؤجة8أ



مكلنذررلكنغااحيثسى
جداهنالدفىطهيوبرأراالمعتدألقباالعتقاأرللىحهمثاعتقادزيافكلنأاالضامفللبيان

ألقىلهندسخلابحمزاللألكاالاناىااغلهسفاللوكعقتولهالحسنكناننىبنىاألحمتتللى
هعئشوالاوالحااثاالرهزمايابعمهاثبلىيعهاالصرجمنحمللهلرا
مالىتفعأالمادسةشدؤكبمكالمثلهماغألضشلأليخليهكالالنتهاالتألترتمافىهأ
لطلةقيعحماثعلقنمولبساتهاللألهنانمزلجالقعالتتمهفداغلبأللقوبئشانتخهـلم
لقيخهدواقهيولهرادقرظاهإلاللحخلحليعيالاوسيأقىالماضىالخولهلبثمالل
ماألونكاارركتينالفرتجعلمحافثبخانهالمظأغإلئمحهادوالملهالفعلىفطوجما
دوتهقثرنمنرلميلهكذقىليسضوالفمهادةقالئآاللأفمنخالفثالتعلجئوفيرهلقلبىا

اتثأللمللملىلهعفئاالمرإدفنؤلشمنؤبتنطقتعلعضعأوانعرفاعميفالنمهادشستلزمةأحب
طكلئشمماهئاكعانطقمىلهخصفلنلتهدكغولهالهثاهإهومحلاكحتمقعدالعدهققهبانئتهاروظد
لصمارمادعدلهظعلىاحزازامنصبالقولالمحكيةفةالفماتقعاىبالقولمحكيهةعنالمابعة
داءاالاحبرالعوليىأاذاابافىصكيفواحزلبغهافسضلفىورااعتقالهـاشرقات

لوالجبيآلكهفلذفكلومعىلجيجهيخابالمجافمتمتحاللطاتقولرلمتهىلهتمفخءمنئامجرى
لكاوآوصالغاطاكاضكهدعلىألمكستئتجألالهاصثمتمثعشاثبالتوالنح

طأتواواعلالىازياايانخرآدشمكيعفيعولآفأرادانساهاقاثملزبتولهانسلنأذاتكم
خععهفاضطتهفتمألجصلةافيدلممعئلجعيأداالفىاالبعلفولارالناطيقائمدأ

هوأياألانهقهضهرألفياانزامنقادىانناثامحوفلتفىفعةأايدلفطهكأهوشرربخالفئر
محكسنبالغولنفعالمعابعقانتالمجمرفهىنئغافلبالفوالكواضكيففمرمحلغولكبدافيوقعا

عهـهاللهجهأوقالباالالمئىشبرهااكمسواطجهابلدهعمثغأقلثامنةابهفمقيوةالتعلعل
ثوندالعىاافنهميقلجبعاصسرالن3واكاكامثلخممصألالنسماشلرأنوللظلقوا

انيجيسنمقلنبهزفدصءاللهالغغالجواجموجبغأكعاهمتوحيااالاليحرنمالصجواب
الناهنةإلحقربيصفهتقدجممائحوقوبهأثنائهاقشامنافافزكلاىاحت

مولهعجواباأ4فسماالصبىأبرئاافىالملىئرتحلئبربك
اشيئكلبصانعالمحملهرفداباأقىلفثىبفثرفعاذالمأطالىلنفاليراوتحلئعلىااعلي
التدصعتأناشلناناالمصوروهوهزسالمذانيهآكلألوفىتعربعضمعآاالمعطيش

وعينكشاممحنمهخيرالسقاطعلىرألجوالمةفالكصربئلخهوعلىالعونحهازاالعصريايبع
عددقوملضلىزورافهالمشفىالثلمنةالحميناصباعققانآقوافعربفاألالحافض
والذين41جمأثشطانأقىالجمةتتعأىالعيها3انجاعنتغعانقيلهتاسعهأالشارحفىجع

والصايشيئههاألينفيائرلالماالمثلآمهنللثهيخكقسرالععينماسمعصااضا
ذيهأنجواالرمحواالنحاممانواشاالتجأوييوذفمجتلمصدهـاليخويمكأااكاوحبألكمصرالن

او3شااسماحناذادفحخاناليارمضلدقااللعفبؤانالتصريمفىقالهانمع
دشصمكماالحرلتفلتمايخنمبااالخبالييالمعنىحنبابعاوجمعيعنعع

ابزلحاعتقادأعنفواسأقعةتؤاللجمثابقولناحششاوااصلرصريم



ليفحمصلىأشه
اتبثوفيئمهابم

هبكلااعث
دجمبتأكلفيهمب
هسائلفمثهلنغ

افأحتتعانماهاها
ىاقىدثائاألينههاصا

عالفاقيقاقذالنا
دصوالتاضلافعن

مىيفمقلئافخلى

2هنفلفاالسروملي

فنرشسغااتاكبي
هرالقياثقاتلناالى
أالمعووالخافعنفصال

ارابعةلمقهلمتماشرمإن
رفعمهوضفىتت
نكاآيانهمفرمعنبتداإل
ظشعةرضهاىفى

فمعيضاشنغأصهأن
ضيعنفلدىصئمبمخرا
انةالسادهافلأنل

لحونجنحوورئاجمونغع
هواولبأشالتهطذإ

رةتقعمجرسلبعقاقا
مثلطقتغواالضاهةبا

لمعنهالةقنطغونصيمآما
ثئمةةتمعإن

م3

اىلد4لمتلدعمغمااصمقفاعلظغخبزاىامتقاهعفىقوابفففلى
مايهأآمنوالجصلقخبمعاماهأاعلفصلفهشاافولهالؤلاالفثئآثنما

نكيوأحهـوالىجمعااممأإلااسبقاابمةشافوأسالعذراوطفه
رللالضالقدمحثاالاكاشصائالئيضاافىيومههافولهليرفاصومأ
موبراثدبالاقنىيرالملةلفتؤالفيشحعلقولهئيماكاتالعسمأثلفاق

أيضاراجحبهنقأبضاهـالجياساناتواالبتدأمتممقلحستغألميعهزالفى
منالجمانامأكملنبؤمنأتيهـانهلكهصرأاعوحياجمبأمصألتوله
صغانعاقولهددايقالجمايخافاشنفىلاللمصثزالمؤفهواالماعلىفضأفقوهك
ثبهلهلىاااكضهيظبملطاأحلجىتوالعثملثإلثقواابجظأففرمانفراغ
آكالننرشحاانهتولهأكحماصالمحؤبهمىاألرواحلؤعدتيوالندرفي
مكمراوجوبدغولفقدفعفعوألامادغيرالقيلأقهلهراصقمح

آكاماالرضسنلناقهلهلجقهأبمالنراأكىلتمأثرانبمأقولةفميه
بيضاوكط15سةبامومعىخاشعةالثهمهقآالعدومتلفاألدفيفاشعة

غوألصاكيرقيلمعىبراسمأهـخباالثموققالاسنفعاخاصقآنفوله
وألشككيرقولمعنىاسمفاعتعادىانئقاضلاخبرهيخواعنقادىض

مرتألكيغاغلرجىلمعهقعوااالبمعنىاعليهداثفاضيثهييصاد
هنارالرابطاتضفئاطبطبماالمنالاالقعخبرالوااةلجموافتد
كهقوليلوكشقوالمأجمصدرأمؤنرلةفضفضحطاكطمعقمكاكلضقاالمعنىوا

افهمصقمتغادزروانهملمعمواقاطلىكلاذالذارولسكاانئفهلفص
النهمالمصدسمحااالمحلىالنهلفغاالخيراقيغطمثموافقيهااععصروالجمبا

عالمعهصداآلعتقادوهوإلبصهالنتقددحقاالوركوعقاراالمعنىبل
ةلفائدثلعدهامحانألحمئوالمراعتاصصقاتاداالعركووحؤك
فىتقحانبهتلكههامصيروهوصامدنتؤصلتالنلكهنناأفىاغط
اناغكافالمألخبراعشتايقحفشموصعلمناسب1اغخبراسمموضع
أالحرفطألتفطرتاورتقعمجوانفولهالجبمفىاشبهغنهاأاصفاعلةتتع
لحقهوااللهبكوقى1هوالحقاللهبانقيلهاوهوؤريمصراسمالتلياروخلال

وففىرالمصعتكذمححغماهمصفةخاالعىفئتنالغوننمانوبممثلماا
ا4ةنمطقهمعضافمرانالنممثادمصلفألضعافتةفقهآءاءمصقالعثا ا

ا



كللاصعنأفمكرثاممالخعمقاقهةالعلتواالمرااليعئابعهئولههلكاللءأ
لطاابللفهأقولهالفافةتجعرشرالمجرمووالبتاوائاللمفعولدناثدوا

ا

صصعوأطنااحداطددبلببفاوكلنمرئادأكأينههذفيبالشتمالايرل
تعةكيراالشهزلواىااألشهرفىئصمائزثألفىأتهلههـعلىوآكملمعدعا
أ

مستأنلىاكتعليلكلفالكسصيمالبالرلنهواناعمئقعلثدمرثمعلهلا
فنحكممردنافعقبعدحضوااغاألكأىالعلةبرألعلفهعلىداا

2ااضهكاتانصوئفغنبماليراصىيدصفزاثيهكقوبتكاشا
طمأوحىلعطفاكلفضأكطحئنئفاضلاثحئلعوأمحيكدفترا

بهوءلثأتالكوأتكليللطفعزهواإلفخدرليمعالجربهاملى
بثألصئالىباألصرولضحةقرأناخالتقهاألتظمأنكهـالتعركموأجمها
نكااماخحواعااتحرالواقعقجترلمفممنعطاايفقلمعلقونيوقرأاأو حيط

اتجرلهاكال4الستضائأالةعضا تفئلحعهفتكمرادبرطنتسفل

أثجائيهاانولهبذنكاآحقاكتوثآعوفهكانشجئحتلنضضولا
مالفالناموادخمبالمدبخامىدااهاالنحللبعنهاوهاالننأننبه

وقيلىلساتثافبةغفوقييزانلةالفابالبأبأاورزانفاذاقربغتةلهمئ11
ببأبصضهرزيداومتىخبرأراذاظرشزبااييبصللىاقأكفتهعلىفالأ
بابورزيباصالعاجأوصشمفاحأضؤخضيرزيبااننىخبهأىذمأا

فألثاكاظافاذئونحالممصراهـأماغفينلمصدرمعتدأصاصل
مابعدقىلن9اأثالكنوحوكلاأولمإبدفلوجتنظرةأفأمأمعموكا

فىظلالجملقجماقبلهاانزمابعدلعاشنادأهافبلياناموالبئاليكلفاا
اققخرجتقولهمغربرتجابركاخففورجمهالمفاجأمحرفعند11ذكأوالمةا
زبانظرفالمبمدهـقالىهافعاقعلهادميعابالجانالهـإنبابلجزيداا

اترأدمهااومخفحرىختذوالتاكحاجضرشموقألىرمانجااهـوات
لطوييوأصهـادهومنأحدافئولميهلهمدوليوأنشداغايدزركةوكنأفعلها

وملحلاطرفمررباكاألبكعهرالهزمةجمعللهفرمأظواععنىزلهابفم
ائيههاهـمهصاصاتمياررتصلمانظرفئاكتعئدأضغقضئماألفنقبلا
للفياللهانرميوضحالصفعالقفاموضعألتاثبالذ3هزيتميخصؤا
اهغاخيلىكامدلثالتىتتعدأفئبهعىأرمطهاواجمكلنألعراباا
الضهابظهراننلوالجاوالثاللسيدنىلثاقوألغاعلقىلنائسااأللرادكلا

ابأطنفسرارىحينلمعنىبكسبوهوفاحلفظاجبلمعتؤتأئفاعألر11
مفاعيلههعزفشألفيمهـلناساكفولاىومامصلردةهإرانأميوكا

هوعبدللتناافالىلمحأديمدممرميهمنىلبكعيالفاوبكمعرااخافذااىالم

علطةعيقأمحالجيافا9رأدثحااالمعئعلىالفتااهكوةالجمالمذ

لن

ثةمهامرحرتاغراذكا2اة

لثالراششعببمافىا4أ
كبمالعالموننحوهماةكلوء

ااافآاقالاله

دلىاعالىآملاأك رهوالمغعولهليمعطوفة1

ألمثاقبقبدلمئهونلصقات
انلمهـكمومجيزااههـىقا

األشهرفئالشصساثلفىنبة
اذتاذاسدلهابعماا

ووافاذالهـئحتشحمعوات

دالباجقاذالفاصصاا
قيلررازلنشارئرود
سيحاافى
والليانىمالفصرالغفااذاداة

رهطوبكهلنبفغايرو
لعاللفاللطزائعهاذتالاب
له

عفىمئمتعاليمنكفوله جما

طمالثمتامجنااؤ

سعواوم
بخه

بر

را
اإن
بل
اية

الي



ل

ييعخصىاجلةدنكصدهاافلنفطهشمنفلحبرصليدبيكل

أانكسيفىاالنماهاللليزممطوهعلبثداليهمامضاهاوأأدومدخبران الخبراهاذاانلىأذهبمقمستقديرلمكئجااليحلكسرأولمحاليةلوأقرئحبكمممريررنهغفك
االفغفىقألئقديرهفاثزعلىالحضؤالعمواكمتىبوئهلةلمحنقأليرقازألنتألفقغمثكالمنأن

طصننتوأافالغفآىمرخوفانقولهاصيفىاءوجهأنسلفداقهاحمائلىلؤل

كدقاأالأومبتدأخبرمكلىخبرلمحدوفدؤفلهفراشرالرحمقفألمعدوداأدفألحهصلخبراققعطانفمنصابط 11وقالينابخخملثافىايعبهبنيتعافيهضلوأتخدمقيماوقيمدحمدقوليوحالرطوالن
جةوالمفتببالمجكسورةاتباسقالثتفعدأجعادالختقالحمنبرحانالقوليهالىدفدو
هىالمكهمشودعاصلىضعلىالغرفالععفوتمعذايةفحرماوالمحوفينبنىاصلىغالسهوفىلمجد
بالكسماباقونااعالقرأثاعلممأممفنثقرأباويغبترئآتجماقيستقلةداذثالالضابط

اهاوالاقثهجبنأحملىاعخهستوتغعبرعىنلىلميغادلذبطوفاقيلهكلىمصنىصانبصاذ
تبرالمأفيدامنفلدنىافارفىوبفابنضاكللعاةالكسرلعصدمزاانكسهرفهاابزلغولمححد
زيدااذنحوقولىلالقاأواخلفألجمأشقلىفئهرمنافىولىصصوعنههابقووأصندقولىاولطاصلى

نييرحلفمىالمعنىألوزضهالضمادالمعىألهامكهصرأاوصجممداأخرحمةداللهالواكظ
حدوأريمعنىلىافغفاضلهبايهئمغيرقاحدريىنهمعهرألاذثدأوامنهذايم

لةقولهقولاىوايقويبهأغالهسافولهتيقتهالضلسليابتهومخزناثديتض
اندكليهنالموالمجالعكهيبأنذلىلىفئالرمغؤولؤاألقيلىؤلىخبراصاالكاسرراثدااصلى

الئاكقلىوافيهبهةافوالشكأص4اداعياقالمحأصجموعؤلمدفىفذلفالمعنىللتدافه
ظيلهأوماكليقطعاالندهومفرىألمحرالمظادااذثصلالمحكآلمهدافهلىأف
الفاعلبابفىمئارحصبقوقدحفبتاأف15ةمفؤالمحاماعلىمفهـوايرهبئنلىإفىفاا

أجلتأالثاأولهلدوئظؤنجوأال4أأقإكالموكاقىاكاحمإلاآلهلخايالرأيولهأألثىأمإفهاسمدهوأقمحقوله النىموهاإدكسبم

الفظاذااصهبماانكسقولهأكألمنتداافىنعمىاألويئأففؤيهسلحكليهاكص
اللعظهنااىافتهأااللهالفولهلمعنىديننمربموليمىبئأهـأثاكاق
وآمااالخشدهومدهباومبفباابمهلمعرباصلىسلهؤسوأخبرألالناسعطالفاسةحمباالهال

قئلعضأابؤلوخيوولباتوالممصاهجمالطهأصالوممأليتوضثىوحىتملالمجعىنئالصخبرال كلءمىرلنكحلنحيألر

اىبهافبنؤلىالجنهباأكسىالحةبهكالنئفثابااالىاالمعمورالقاافأةللىا2قألسممجبشقيربمد
دعتهوئابللهأءمنساذةنفتااالسةانلىفةالتئأكعافاا
فاكاليسعللعاملةاالرجلانهلجنمىافىكفولأنلصنلمسبلىا

اقيدقامخعافداقىكفىلمصنفااعزصققدالوحالأوااصتماالسب

نكيمقيلنهمقولههنافدترالافىغ



بامامفىذصسبلنالادتهفيعالعإلممرشعنمولوابرهواانىإالسمال
لمدذألممتنيكيرااطداشدودالسمذإلممااالنوئكيريقلىلينياشيم

خبئلهلنكرابرإلمعيقتكننشالفالقنليزالىسجاقبركهعومللي
ااممعدداأاموضهعغللالاللةاالضثيرهعمودفعشاطابعضلالصالم

وفلردألولمكلنأخألصباضافثىأفةألىلىخلتفجذفىمريكعرنجتفانممنالفما
الندفي2غملماشكلححذتلىأةتبفأالنىالدللحازروفهجمائيقطفااثهعسعيوقضيميادافالمفي

اناععادآقيلبقعترصانالبرتناخبرجمعيولفىلى3أالجأكطكقاخبؤأأفولهاحرلواللن
الضخيراثرفيمأتكأالجغدطم2أدافادظألأفولهصلااهىلمىااالخبرفى2معملورلماثهة

لطالأامماخمعنئفىتالظمااةءانزشاافزقاداحاعمااناسكيىيرالفماكابمرمدالن
انعاامااوممدهلؤبنحضيقتهياستععاالللفظبابكنمناالمهـملىالظرف

صةأهعةتكرتاقرمهـ3نلنرلالناكأسمهالضعةنىتأخمميرالخبنهاوص
محخردالادءوخبهقباخسرحلىشكلهطبتعصعوافصكابتغالبهوالنأخفلمحمعهـةفهى

الالرضىمياهنىغعإقرلمهاليسنحتطلوطاليختآوالمحتصتباالسمننألحروفاكلمن7
التحزنللقأقيمرفيالرضاكرعاذانابهـةاكعمكلهيضلىمتىبنمعيويكنرحشعاتم

قحعناوتسقالرالدطاكماالبخغدأوءالبامعليئرالمجآلنحاالاىألفالعليكيعناصم
نحهالنؤبضنالبضازب5ئضطىنبدكزالادتولهماجماممىنلئالجوداالحعمالهعااصن
زأئمئكناتاثطلىاررثالأعاكوناحالضيزيلوءارةالأتكونكؤررضراانراتمهأ

يالافىدخيمولعوغثمأاألهنأحالكشورالمحفمفطأىصفاماالشااعلةممثنرا
سممأمفالسلىهاجمروأسفالىلدع41مفربنيامىاستبهاطادبنعرقنمنوهعتيدؤتيك

حنقكاؤحمميلهمماابرحينان3الروأكصيممذأكثروأقولهوضجاك
أيئدهفيأةطداوجمافلؤاليضالزرألظلعيكلذوانعأافىعس

ياهاهقجزممعئنىتالكللىنالابالمجزوموغشالناصةشأوفهلهالسالمأا
صغئتو3فحآذأحيحدونلصالكصخاالصاوممتعلقىادضاكلفى

مقتلالباامنلاقتلطلاآىيسرففقرلهلبرااىاثرحصالجلأصأح
ادالمثصرفيهـلمىالعونةواأحمعةباأىأععااقاتنىنسالأفولهضلهاليصقمى

فقدالكليهالتحليعرصممملىلمحرسهالقأوبكرتامفلعاروافوقالطلا
نلغارمحطوايؤةاالفهمسافأتهاهثدللةكأابلثننماطنكلسالملصألتواا
لعنإلوتوأسفىبانحتاشةحمامناللهبضالغالدلمادخطوقيليروف

المامرهيطلباقئستعملىآىكاةوتسمتعاصقو4ثضادى15شعليهقنه
تأدةبشممامللماظفببنياوااللناهبقالفهشوالاالعيفألاالثشمئا

ىباأراداتنفاألهتوجيارحالثلورقتفاستعاؤخفال
فهعاالكفصالدمنامطالوأرادبالكالكفدفماامنعلىايطلب

اسهععلسفضهآىيثافصلونقكاالهءوأصلياشعقفايرانأخيأ



ههياألىأءلعايفالدرإلدقىفيكن3أمنمضيالثرولمأبخفحاللعميالعنئفص

نهمجدأنأىفمادىاأيقالىعراقموؤأفيحدأالشعئأىمأدعالزولهثىئئقىاليقدتأ ادتعهاقهله

راهو3كذالئىايلمابهونرألورغهألمأكابمالاجمليهولقدمفرالاأضالوأاثزثااءاخمعخلهأاهلترقيوصالم
أةلمئاحمنهالجمىأ

عملنماخوبصعبرارنثئإأبالدبالععهثعنئتواجمململبلطإدنعااعالأكاللاكاأثبؤعلنتكوتتايختهـهيان 4معلىسرفةكاض
أءلئاليعلمقولهاالعتبلدكدادخولهجمروميقليثالفبهفجيصلدنروذكراهـهأخؤطمأ18

يؤشواألكهيأممادكرمفضا4ثالشأشاليناى2لفهالكلبأكلليعدموألعربرأهـثىدكل

أىأينياألواصاالآتابممعصألاالنرلمعنيألاثبرسمبرعنوبئيرذطضئتيلفالوممهعدشيةثرنضلة ساسصلىضريأشعاملى

لىآالماثرادبالحرامنجافليسااثصربقاداالىآىاهلكلهاعادترجوعمرلهلأوتعصياألشقترفغ
صتملالبرجعياكماىموبئاليرقلهمدفىلمنهـاادةاثتحاالمبإلصراماةدآوهوفلبيتفصع

بغه3اثعااأفابإفاصقفاابيظلمنماىبهممتغسائهجمهزاأيرأابموائختافاحدلثمائآبماصراطاأليمتنصبقسالن
بن7الكلألمواطرادترنع

ايئعلىالمحلباالألانترصنفثتافىألاالامحزفإاحواصدزاافاإلطناعنضا11اريدبهاقىالىنجهاو
اشانآنكلنعااعطاللهفاونرطقولهدقائماسمنزروافصققوجماانلسيعاالجئى

بصرفبئماالاندضااريشثمطانحياربتولهتهاالخبشنجمابشسإلألصلىغنصص
الدالحاروالمحرلمحونحوحتزائدطليفىاهملتافاااعالرشططاال
بركطردبراحداناصلااءذ

إلنهرطالثمهذااصغطاالقيقالبالحمدشفبثفئغضبشعرظأوخبوءعاانديان
اجمالآلصمااصحتعكيرمخئيلمأاأىالجاقولبرمعثدآفوصبرصاإذاضرامحسعاطظاوالنافينانرتينمم

أضيضاذاعرفةواغايكونكؤنكفئماالمفهفهوشكزألغالالولهأقلعااثمميهوتان
اهعنمدششعلىعلمهالفعرتبفعمالبمرقلماأقولهالمعارتلىاصدمىيهعوثابرصضاوواظ
لنمانهالمشآبخولرمفأتلموستىفبثاالبابفغءفيالبحرةرالمثاوالسصمصنحال

بائفليهابصرياوالمنسوببلةاخزانةاالصالبهةهاكلوفقهاوالباه4حاضفبالاطال
ولهللكونتدأملانغابلللهىناالتلاابعرةالنفالمولمافافرمناصباازدمعرنهررخلت

أباللهالبوالكنيضبنلعنيدناعلىلمهوكنيةنإحعادراكطمفعقصبتاقولهمةآضلهططاوبخرمشه
عرتجولهاكيركلأاغيريكليمعرففاتولهالمحليعرفقفدخلتفهـوالعدأقساممنكالةالهاوتكرأ
حرلسوهوأبومعاولةصربنيواممهنبنااغإنوأهوقوللهافىأالوالالذينانرللثعنتق

أفولهوسمالتمخابهصلىاللهعمدسولباسالةافهمماكةءفيبومأسميىمنأحسأوامافولابراروإلعربر
النضرموولدوتزشمتصغرالتعاثرهذاترلشاتعغزتىأاعلمالييرلشوتولىبصربمالعرب

ةاءذلهطلمصناواليهمحرفف

الهأئواقاوكلأكماصثبهواغاأأفوئههبصائخايالعطاعاهوأملىسأليعلىوقمنعوولنجأياالليزضىيريدكلى والمجسفيانوقولىكنها
ؤىافيحالاقىيالآميخبيديكأالحاصاحكن3ئيآثااليطوقوليالفبرينبعلىةعافهم



ل

بهناداقهاباجملننكباكصرالزاصوكغوكسرالبامرتلوهوءاكاسا
إنشطفههصهميأططقماعلاعرقصأباكبالممثهكافىالابنبرالى
3تالثالسانملكهداجمنماههـبعميرذكبربعنتمىلممشقمةاهدأياتاهفاا

رماهكهـبهاؤادالدلحانغاميغهولننهعال3والعدليدللىآليديكيمون
لكزمالمنصوا6فى1ولهالمفاتحفياثبيقوفآعلهاصعتذفهقدلمالموأ1
يهمنهايرخبببانأشوأبمضاألحااجمثرنمعألمننجثضعلتىلمحندو

انلقكلطكمثالنافيهفصحفعولثاشالعلطدالمجملىلوألوهـكد
ائإلفخجمؤلعديرهعثيوأمينمضأهلضمثدالبالدمتطقهاءوفرا
كدعوأميهيأقوامواللعحثمىائعيقشقاللنالاهدلضوااهعقموجولمحوهـال

يومتلهتيغنةحسىأمثليالفاقولهفشاهـأألىقويياميئفيدلمرافعدقىا
عرققفتتعرتضيضشمثيااقالمافاندفحلمعرفةلجالضفلمعرففألبهامألافه

قساثاىأاغولالإفولهروبراتقديماىلثاقىواويالقولهلتئااينغنم
آكلمفالفالفىتلهفيونمرياالىقوالينزفونحمرألناصناأىصاضميرللمال

الفيففمبفمادكالاعايئعاالضرأىالضيريلهعبهرسأريفهـقيشاقه
فننى3عدمجوانفهعمفللىزجوطدفرجوباالدنكلىآمحزبامى
يمنسبالللثوهنظلبمعىوضندزاكأرفضللحكيوصآلمصدزااه
لعربلفاثثقراليمكدمألللزغبردلعلالشحنغهلخعطلغافقمشلطابد

الهمعقىقالهلجزدلىرىللزمخثبذإلةيشيرجماالفائدقفيهمأيراقىكملىجمعو
رهوحيقوعالوألمحيرخرهاصيأعدأ2البنسنافيةأالإنناحدالقولهروأصا

قولهتدالهبرعاانلىىبمصبهوزحياالاثهبعضإلؤتئيه
نثيوهوبرلهمالهربحدفمااعالبردنمهأكالياسفلالمثواللىافا
الجموزصفيعانهامنلشنوااعنسبقىلماإفوهونحااألشعاخبعفىقرلمههـر
لثهاخناتجؤاغادللضارعثرقهماتةالعاثرهقولهكالقااصعفبهال

احللبصروامأنرمبناوتجردمسلوأأهراأفغالعلمضاافعر

11بعلهمالقعالمالالننعهههفارامنكهألجذادخلاافالوأوفذاالصممحل
قالفعلبلمضارترصوهانعاالكسافىوقائمااالمبألمحلحيغئلعافايع

أربتآلسنقاوهودمادىءلىقذاةقواال9اواوشالمصنالمضارعققال
الثمنئاأشجزلكسلقأنلصسرارولمرمويردقوفالمجؤمعنأوحجثجقويؤ

اوعكجظبلةافىاعراقتمتاغطاضارعةاشاثعلباليعيفيهوقهل
افوعالمضلرححيااتيكوقلمذهبيهةايلؤكضلىكتجتضيهعأمللىافياالحرأافاععن
خوهالميفارادواتلىدتعدعكلعايينألعصرقولرفيئيبهثمطرالقاا

بموسىيقوسمقويقومنشواهلوبالاالممجملمحلفهـيقوكزيمع
النهعطؤاآلفعألالموالمنقعقطهندذلالهمماغبرألبلبعلىوقعدااوجما

ىألكثغاليرمةفوؤلأأ
11ءثأللمجحسوالءصل

يصؤوالمئليقوسثرمىألال11
كوالررالفللىاهبةمفلى

اورءصعطنموتهالمحالبهط

بكلئرننهوألهههول11
الخباذارفيحنهزاا

كسمافافهللمم

برنائينزكالزو11
برأىضروقهوثعللىا

بببناوبنؤمحاالض

فافاقهصجعئأ
داطازاحدزرمعفعا

الففعئدأحدرنرحذت

ولموصيانعن

جلقكزاغيرمنآثحد
المضالمحلعاانالت

ا

أ
ا

ا
ا



بمازعننأنافرل
حصرمنالعوأقول

فاغتهاوسعاتفئالى

منضدءأزاتيفىاالفعل
ئثمضنلحبوطؤآحم

قافولفويقعرخروفى
ثاكيناللبألمجطالى

ميعثافتصلى
ننثأكلكهرتفدنضك

المباماخفشعئثكاذاا

مازكشنرفيؤقرو

فباالونهدللعاامدسلم
ادتاالمفأبملىباالوأصل

اثربامزضدلىادظلوانحد
4نجط

أدنهمنكالحانبعلمدىبعهلبمماكلرهداصوازلمحعياالنيال
ألمحالفاشيالملثلىأبرحفالالميتىهةعبيبعملحرلجودكلهافىإلبعمل
ارروتشااداشكالؤمنفاالتوكألمحعنالوتولنيألمأقىلاالممابئ

أااأقيكبهخافىالندرجمعالمؤدفلغولاشاررمنكنلاألقوالليع
أشرجصنوفانيراغثحوأضررلجنحوتفد3لبرأدتلىوبمالفظاأكطخرد
اىانامبمنترلهفللقفلعلرضابئلساظيورهامنمغدؤتبن

ولهلجبيريرقوبئلمىنحقولقيدخللقولمحازمابالفصبوكلىمتصفا
ثلوقاللمعيهرااصالفرقلقعديقههوقولهأاامومجاهآتقأا
نى1لبطاأفأمآفهللهقثللظاهرواتقموالمثابئأدلمجليهجمإنعئوومأ

ملهمليمللتهألىالنبمادالباخارضىعلىفولماهـاسالمالامعيئاا
عنغولمنفروحديلوااعنصكباابيأتهؤنتفداغأقؤمكلىلظاهرهلىا11
ورففمىأىاةالمفاوتفالعندةالحيضالهبينالكثزنلهههفعوإساسما

مبنىنليدمفردعحمدعرابهاوددونئرالهفمىيغصدكىاالهللكقىتل
عمشقبللتىاحييةيااهعزةالمضادكلدقملواانداانحممصفبمحذلاءلى

بئاوتسعهأجرااشواالولمذهبباالقبالىكلرفلعيمةاسليضموقللشرا11
كماالجمتفانعاألاواممقاابببناوردلمرعىلهثبرفوامذهافاكنئراما

هوعالههمجزافلىالتاممنليموكهدبغلننثذاعاليفتعوينيماألصعلبا
ضتثعةطبقومافىاأنذاليهامضافنغع9اعلوةالعخنشجرا

هدوالثاوتباألهفعولخفشمقولضأمععلقدهقاالذمضدىوفالعسلفعل

خضاذاالمعقةمافلناوملىلنعيأههـالصخفتداااىلهاهـباعاىلنهئصفة
وشعالمغنىاللىجازكعقهمقربرقأقولهتددقاللواشئكلعنهال

معالجمرنقاافبيتافىاديهشروانىبغاككلهاحىواألمشالمبردحىا
نخقيفاياهاويرحمسوحسذففهشييصرابملفظانلسبردطوالنالهحخ

تقدآرطنثربثافىحتىلكعافىاحاؤاالمبرداتالكهمزوهزابامكنهاضزوا
ابنساكمفىودالمموهاأىلصاليموأايةشوانفالهـعبادعاكفلؤصعلمنه

كقهلهالخبرىوذافشقامالبعدافىطهـغلىاندعليهلمكإلقوزاثمرخا
هادحارهاتأنوأذدأرهادتاضبراس

منخكنضرلدداقالرليسالمضارعةبهسرحرفطمللاشبكذفتأذأى

ءتافتتلأمواالشواهدافىقالانملهأتباالفولههااتنكتمىلان
لهبالوقياواأمالحغالوالفمادوقبلىهواهوصدباحدوةقوثغإلن11
اىاروسوأتبسلىتبنهاحااصدوىبممثلتاااورلشراوالهالكأىأباالم
احدلياعصنهاصنفاأشفولصشفهدلشواانفىحمومافدهشأنأله
وراثأقولهالفسادألتاءاصليقواشمعنابأنرولقوأمؤألصاح3يوموااألة

كعخحمسصعع
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نقراستهبكسرالتابمنجوقوالاوالنانبةدوصآئكسرااياودقولهبفم
واصالمثواهدقالفىىفدداكثابنجموقمصاثيئىاوامافيلطفولههص

فيلهؤالناحهـحملنبهلقهورحمهمكالضاولذالصنمالعمسداارجسل
هندكلملاثللبيتلمغأكلذافيالظلعمشلةابدآوصلمنماعخلأىةضنلا

ةلمابنافىيفزصضاليثرسخراقلىأقأبركينصلغمصؤاشالمحالصي
بعةأهـكلىيطلليومابنطرقلياأئمبنموبهابرععنكالرمعللهثعا
نيهييلرغااللجفومنععهبعهاهغابلأحلىبانصعادتحثرحالمولفكوهارذأمعإ

اصعليمومحقا3ويولههيومئفدبرمنتعالىأكمانكقههطلقلمثاذاهأ
حنليشرترهملفالمدنالعالحتضلراطخايرادالماقالمبلئيىمئزتر01

لبيتناهـمالناموالمرادلولهاجمهااثدلممتعليوطاليهدمنهـقولهالولةبصمارا
فىالئالثبالحركأربلثامصرراضرقوالزمانطايىائالىاأقسما
ربكثعيشعكلةبالشربوقاأللوعميدلهيماثربقرئبملمشينا

االمصمفربالضمكالمقونبمعئدنكاسرالمنصروبئوسطجمع
الذثالسمادالخعرجلحقيبفرسفثالشئار4جمحعبموأبألمحع

نلغاألمرالانبيفيردبهماموثرطعامهملغهماسكلىاالخسواخملوا
11فهـفاعلهمضارعفعلاشرسوأشربمتعلولظرفيةامحوجعلىليوممأطفقوا
نغديردوالمفعولنوفأصردفلضلالحطلمىوغيرمنصوسكهستزفي

يهـطلطعلىدألضطبهسضغىوكاضواعهاخراوهسخشعفلف
11كسشلكناكاعلىكوالوامحينمبمصفقالتوالمجرورفيوالجاد
كيرأمحبكلىوالصواسعاخواغلعلالشواهدقالدقاليخةندسبفا

وبلولغموتبيمثاجماذوأجيبنحرطزمىحزكتثصربلشاهدفي1غلراا
11نبلهانديشيشاخالشأاه3لفحتشدالخعرشتولهاب
يرانرمطلقااأحدهاقوالاعليالحركةنففىتلفخوااغحمولكنف
اماكونبتوبعولعهنعلبعقراوخرجغملعةكلهعكناياعروانوقالماانجهوظ

هـقالحروغؤوعدماثبراكلقافىلمغاألمربرالنلفىولجىشورسلناولتاا
رالمجهوقلبهأالخععارفهلمنعلشعرفىادالجوازلضاسحثاواتثاتلمهادوداا
صفو4اضربفيكقنجضعليألمجكردكلننلششدأفاأذالوحيلنحصا

احلي6لعارضابئبلسأللحملاشتغالمظهورهاآضمعنعبضحمقتمرتكلى
اللقرووهينأسبلعثملرحالؤكهىلفااحاشيةئنواقلاعقالهمفلقةا
اتولهمنغبقورقىلوالعولايناسباغتزيئأدعلىلهلحالشولقوذاا

ابخرفولهتينتقشكلنعلههفغيربلعيئبثواكلأةلبامعنمراهـااأىاغ
اانركمىعنناىانفعألولمأيلهمغعؤينديابااأمحفمأبالقب
اىكهنلقعيلهللصلدأىمحضدبالحمأقولهقواحلةداكطللدخهوقهله

و

ا

لحا

الفبىئىام6مافمولى
هـممعاثرلفانبوم

ألوالنهاغام
افربجزومافلبفولها

ولعكقطهيمىقوعوات91
رللضنرةاحنفت

بالفمبغتزبلىئو
كيرمتهةأضرببههذتا

نبحرمحضلفاعم11
للنصلهالمنفصلمجرى

ساللجمميقااللحررقا
فبلكذممكونبالعضد

ربغبألضربخفىا
القهلطبتأسكشولمالما
ثئرعثالمرفهماتقىا

المنصويامخغفلضأ



هائألصمركالنعةأكلممبالضمضائ

باخهوالىلمبأ

فيتقدمكامنصوبئألمنصولمشجيضممعببيالباسفطناأمتنهـىشب
هأرلؤنخسقكثاانبالشبعتالباالمالةاباتمألمبصوالمرقوطتت

ذأاالاسماالالقلونحهأللوقسنظرالنحارااقبللهمعأ
نكااالممدلىاجممرائادهنمميقيلىاهرشيهذطرابهضمقصسدلىررظ

ومفاالادشطلكللىهاالثمةالنهلهجألصأنهجهبعمعاواوباتحخسهالجثما
سدتحكلهأصميلعقعاالنفعهلشىالفهالقلةأوالماللوامملقالفىوالباالمفعويهاهأمشخد
اشأذكأيقنىالمظثيلالايغيهنحبعركذامتأاللكىااليوواالللفعرلبهفعزهعليهوماوقح

االصطالحهارعالفيالمنعولبلهاالمعخبفعافىلهلمرالبارادئعنرلجابتلضرفلكلىا
تكوشألبموحملةأشالمعئرعلىلمغاأبقحقكلىالمحكممنالنكللىهكاكلقشوسإقال

النثاققاىالمألمباهلالمحأليومعنىمطفاجمفعولوتاال91مفعولطتوبهـعتعلقلجأتكصقمثمرفيعلفى
زالمقابالمقلبلةسنىيكهىثنوبنبىةالمقابناهااهـفئئوقاللللصهنهابالمفاعييالءيالالصل

يصقرهياالصالفعلصدفهولىدعالناىوالحرشالوبهىاللغولهوشعهلبهاولدخميره
المفعولصذفمالملىللمويع4المفعوللافياعناالهعنىالعوضالنيىالمفاصلمنبهالوبدأت

االيرلمافاذاقحلمفحولهـىاطاقحههعلىطاسىفمللغنىالمصففقالىلفاراثنعولطإعفعلبا
التدربمنهاكزحقأضعدمخففواذانافهكأبرآكللماولعهانهمصاسباءجمصال
االضيالالمنمولاصمذكلمالياللغوخلىكئهمبطلؤاللنعولعلىايصدقاللىوالثلمترب
المهاثفعالكألكفىأنبقرينهأهمأمحةأرهوماويمولهأناالقاالطبقإفعلطالهلباضعول
أباتللعوفامأيهاانبقرينهمضربمامالنقلااالكنوالمقعوإلالالحاسهـأشالزكثموكل

االفعلعلىتعتلىعاقىتفأكلللتالمراررباوتوعاالسامواساعوبشاالنةفولىاأخشنأبنهـرجمعا
دؤووصنثوممكالمتعدىلفعلاالمععولرءينصبهانواعلمالغاعلنعلتعتيهاقولهاالحمراالالىثوجله

اداياألصالنه4افتصرعاتصاهزيامونعلىقوإمنسلحلفصلكفالطواصم01 ومةشبيقعالفافى
اعليهفانيزيدادقماإكضربشزروإشلهاررمبعاالفئنلىفعالمحسالتهلهاأالمرااللثأسفيعلىي

1اآلصلااللهحفبداالقوفىابألمحماهرفميراىالهأفماعلىانعلأنوىااقابمقوع
افعوعلبهاأكالخللمامحمهلأملىلمفاعبلبراأكطوكرهأفولهصوبالةاكأمحفى

الهمعابالالحسنفالطفيثهىااحمثبهةلصفهاكقولبهامشبؤولهأ
التثنيهحباصأقولهلانهـشعتكلىاالشياخروقىقسيمحطفأ

ضوالنجااكجئمامضوحةاراروؤتشدلعاثطادخ7اليماهمةلمضرباوقوله
وهوباثئاحعومخثدسىاصيه3إابهدنهويلناوأمابرعمغ
اطلقدقعولورلمحهأناكفىنحرممصالةافوضدالمفعوأق15العد

بفيةووبالتعدجمنرلى9لمكاشهياليهنمىدنكالفةلمحأهوصفعر
اهناذاميىلفرجعوبىلنصبالوالآىااللنباسمولهالمفلكبل



عدةيظدصبانوارنعكلهنصلغلكلارفعاعلىغاالروانماالذىآاالعفاأ
تعلقهأعئأقولهىلحمااتعاقاأىلمباضؤاالقهلهففرةايناسبلنصوا
أوردعليهاالإلإلمقلعنعاتهىاأقيهلعئوكالابالتعالهأعنىأثاأغ
لفيمإلسهتغتاثانعغلعئيقضزيوممربرالشمتلاثفصاتحدمنواان
بأنكلماياجبببنيقفحلىابوربحشفسهماللجصنقالبعنه
صموفعرالمصدر2إدأثرادهثاجودخصصالثمملىمعلافئك

ايلمطالحيااتعلقااليسلنامللغعلكالومابيخمالزماناتصقعالبتوف
فعمدأفيلعليتعالفالوقوحقعلىدلمواوااروفيدقالأشادا
يخثهئلىلهاعلىاالوقركيرالاذأزتليمخعلتفسعيرنرساوألهذا
هىملؤمحتئاقىلهئاعد9لمصراةىكماقىالغاالفعالمفعل

اتهراعضرجزفبدخلالععاركمنالهلفغلادناوفوحرصالمالالبصركاف
اللكروولملىلضرلمجاوقيحدلشسلىلعباؤاالنحراوماضسبزروكذله

افعلعييراولشوقعؤالعنمموزلجضريتهجروايقوعتغاى11يفددخولى
يتثرممشذلىبرمائضعكيعاعليبههنهمابمكاثيعواهلعبااللنالعمكل

لضعمولهأاالعادخلشييالنعريرخينىوالغعلعليكوكومف
ناوررأفاقارلهءتهـوررووااالنحهألعاؤطصاتأافىفاحثحا

بمااعئنعلفالالباثؤ
ممألم4رأال4لل
ويالثلتعالىليا

عحولربمالنفسا
لمعيعرالسفرلعئمثردتما

بقولناماءفيعمبهجو
ستالهلمطلئافعيلىاا

وفواقعاكالفعلا
راعنعيفىفبهنلثيفعثاصما
يغعلغعلاقان4

دالمحولععفالخلى

مشهنمنلتلبههعمال
صوازانكومالهاضمرما

ووجموتاثدموافعخيراقلىا
الشمغاللشروابمفا

وافهقأكمنليافملن

بهالمفعهلىبنعبىالى
فعلآربعتامئالس

ومعمدرلثصفدىالمت



لغةآلمعأأهممايملراللفهيثحمصكلأسآيحمكأمثثئدبقئلماث
اقعلوالناأافألسعرعالىوزمهلالمهبالحألسوسمكالعلعامخ

مرريسيعالثسكثمالراصطةيددهئائعوليصلهوافطلمالمثعدى
قامرأوغمىمعطتوالخولإلابصلىنمىالوزكوهرااشالفالؤانيههد

أبخمثلىسنالمالميأكمبالغاسأااللهولوالدفحفوالرنجمسبحومنعديمئعد
افعلاصمليمكفولهاعالمللصوامعيجمهـكلىالمثلمسميألأطفلرلخريثا

اخبرأفبنعلىاغلمرفرأزانأىاخبرافاأفهلهمفعهلهانبمأوادالنىمياثععرىأففطواع
حبرببمنرللرندادأأكيالمشلخيرفانامبمذوفاخبرالمبتدجلهفهعلىبخددؤطنطدمو

االهمتمهزلياعانامنمعولبيكولمظانعلىربخئقىلهأكطثئلمعنىواأصالمهادوصنمرو
دمكقاققكالفشيؤآالستفهالجثقوهوملىأصزبافمارشيدأقيلهاللهصرالدفححملىصز
ينصبرهوكألديمالقرطاسأقيلهيريرميهناعوسصيصاأكسددلمنليمالممرافاأ

سلفرماورأآصلإذالمالصتوشمفرأيبةىثهاساللنجامللعصالولأالجملىهوحمعطيئئدممأمن
الجنثأاارايإلابمقلميئأنفولهاضارعاهنآضصاطاسكنأهاأوصثاذادلازأرثدبفمرجي

اكزنحواوأاشمنصماشكقمركهؤرويتواداالرضىلزقالالواحالواألكلايثأومادمقاددللعليه
11البستضربتعأىهظاظامأدذأظأهنزلجاضربئأىلثهفمرأخانىوراأىاضيهافىلصحوقأل

الثأصمالمقثرالمجاذلذاصكلمأوعماالمهفربأهنشاخازيىلخالجيلابنلخيمراق
11االعندامتنغاهقدرأاحلىكاللنلصللالكزفعمفلىررالهثغولمتعلدابنعدلمحوكافاقىرربم
نحوأضاغلمؤجدتتوطالنايعىعلىالمطىاثهاآلضشكاةلسغرتأهلمنتولد

افعبابليتتمالضطيرلمعلعهالنهطواالصمأشلماأاهاالنعزفرسدثعهماييثرلمملرقييا
وهوهنالصمروضففهاللهاأنجؤمارفعاهوصوااامىهـوررباضمدرنصبلفرطلمياا
أصثرابمشبهةكاالمالصكرهانالرجالممالغفدوأمثلىرللغعولالفاسكلسأفعقحويغصو
السنغاليوضشهأبالة

عتزالعمإلدؤبلليأعآمفئفننلهاالنايفاااألئىاابمساابعدحااأويتأخرقنههاهميعةأن
االتعتقعلناتهعيعلىفيماكهـيخهبهعاجمتغالمقدماالسمفالمجولأؤفىملعاودضمطكل
أقضشهمثطاقىأنقععافانالفعلمابيقاكةلدالمةالتغضوافعللاهمنتغلشفبلهفمط
فامتناءغلفعرأعلىلتدملفاعلىالالشاتوطالمرفيألصرئتغادأالثانقميربالهميقفي

اليغسرالباباهأاذاءماآليعملشبثللغىفىوبوطهعألفالهاالمتأفيفحه
ببالهوهوالممملنفيراشريطةباتحكموالمراروبابماكهاهبنهاالدقالطعالإ
ورمغعلاشتغاألويويسعىضيهلثصراتلىملىالمرفوعفادانفاهـاالشتغألأ
ااتالمنمواعكافىذياثعغلافل4ولمسابقصمضمبرافعلىذارفعاواحالتوضجا
مخفالتعريفالمربزفىهـىإلثخآليساأنيفيدثيللةكاىعالميهيكلوآفىلى

الفطرايصفهاكلىااطحدقو4باتالمنصوفىنغالباألثخاصالمتقرم



أنالسإفدؤلجالعامبهالبمميضيرااللشتابئهأبثالقرابدلسابدنلفعلبمميرااشتكاالمغنومالبع
المهشزوراضربشايمالثهتعالانساشأوشاصرمنالاءكداوكلاالنرلبض

لئنىصااألقكنضاكأنفمصالضعبرهثكطجماصمالبسقويالقافؤالشللعط
لعاأماذفهياممزرتبدرفمكوزماليبهركرااذالفصاماباإلمضلموعوفاأثد
ضهملمبولافاقولثؤجمابىالقالسارفيوهـلسالةباييللعشعلةمن

اورزبئفجمهئهوكجودمامبهعئااكدواااللقالفاعلألبعمللعمبعهثائالناغاقعمل

أظجمئمرإمماتبثهفالتغولزيدءئافركناكالألبعفههفصزطنقبالكلاألس
كلأاالنهناواحهبفمعليكينفياوكدااآلأفولهالفغلالفاكلكاففياذالمماعلىحمؤ
عمحى9لىضاثوضلىالقلشكالههزيداضراضاىبظههلضركلقولهلمعاار ءفوملومعئأكمعميأفئابعلعلنفشدالبلفرتفرلهلممكالاكلبشزضر
رصهاهدأرإدافىيبمبعينإدفعااللمنوكالالمجمفظادلنىالظدهركالبالشالععليأيبهمهيخهمافلم

أهمبلطاالسبدلمشحالاوانثسلمسيسلتاسبييعلىجمعروالأراتداعترفيإلةالبدالنبدلسنه لبللوالمعلضهايخهالجععدميمعكبأفويممفكيدلتأوجماضلىأريد
اقلأثاالغاهشهـذصيرروانثالطنعسعنانحاتأاألطئهمالحوبالخقلىيئمحاأغىا

صطالفعلالفرانفموالغعاحففبمالبزالالثابمععويحيالالجدلالتبعليهالمسقشكل

كادددبمهأاأدلىطابمحفأقهدالناظمانجاالككلىئئببئإالانظوصاشبالتاففىدالاهـالمرأدهنا همررأيتيمالشممحمعثركوعوالطراتعالمحابقولهالشضاليدهماأ
ائمالفعلبأدىالفراتأتعبرداقضيربلالثانيقمالمجلةالبابئنامنهقليىنهالساجدينلى
هجممععدياأيتعدىصبديئكرصاباعتهدرماتطضتجتكامولىالةايينبهاكأقى
بانافىادحلىالضيفالغاشأصلالبابدأفانمهفاديدالرترلانثاذتأرايتاظزىابنوفال
يرضحيرتديكمشاغلاذاكىاالجمعهغكلاورميماويؤخؤمنصناتجاالحيلمتقديرآضسيعىتا
يشمكالالسإبئهاتجمدبفهافالجمدنحوعنالكهالمفمصرفعوضاشلمبسسهألمفهميا

ظتافادريئفاليستقمالكساشاللعوزليفعأالغاوفاليسشتمقهلهبقرفافاكهعلىانتهى
هـمنالمنادكلصاغيطهرإؤعندلمحنوشطمليادحواصعلموااهوثاندىومنعاكقيلهاتالقهيافي

أواتنعسبادامماحملهياهـاخعأكاانالمجكلىمتعسدالفعل5املصدالضدصبعبهرفالمبراا
كوزتجهولةأوشبهههورجوباصمرعامايعآقهنمادااالياكونهبينالمهذيناذئااا
احبالولمجاياعدالتالذىلوشمناألششغاللىهيتطغتمجرشثماطلىءاقبأ

حلىممهامؤلمأيثىاهـاالمذهبلابمفعهلجاآللحاطلصاحرصكالمابالاءطإفرلهباصلهعانروتيا
يهطحيالمفأفلمنلؤعننقنبنادتأاندنىلهآؤتحثزئظاهرورتآائضاللاداأرموةاورأ
فلتاصحضهأحكمالهدففهمدصماالأفؤظألجمكىنمالمحغعالمنادكخكيبئاليكعنرقطألنازفى11

الزقدلهقصالالممادكلهصونعنوقلرثضالئالورلنيكوظدىاان
رلهبياد7د4مردفاصقبادجفاليحتتألءلمومعئاكالكريتبادرهذالناكرةنسيقرلهاروفسأ

هؤلىمفعرالبةهء
كضلحمشزوعدارردالخطووقااال8عمالامفيارخقصلىلوادح4ننبادعوعبفالتمفيماحريااصراور

سبخبتصائمعألحزفاوببوافيهيراالنذاءكثاستعمالارقداعيهالضردانعيوااليوكاويئ
لطشهمقالاعنهأبدبعلىبهاناثبلمشتصالهاقاوااأتقرينهطداللةدأ



وشييارأحراكاهم

حنهانبهذأنجبخا
ئكرنكلياأياتدثعاأ

الكاعفعوالتمنصوت

اغايظيرهـلحكناننصب
سنيمااثآلميكنللنادى

فمبهافاعبئياكايرلىا
هعرلشيرالصمصبكا

ةإلضملىفافصنثذببنى
انورياقلجوياز41نائبهاصحو

المضافوامابرونوياز
إلضافوالناكرلشبيههـلم
ثنيصتوصودتقفرا

خههرالنصبمىفمشى
ميصاممثالهثعهذ

حى4فن8ببالمنافى
لبهافليرجممرفونحا

بأخصهـاكفنغوالمنعو

رلوهوباأئهخاىآدزآننتقالقمسدالاعالفتيرتعصودةكز
والئالمحاكالالجميروللغريكثدالهمزفالأكأغاثمةللح1واخرأظ

طكلئولوفيمافيفيعابعيموايبوقيلفوقيلكووأثغعروالغغبا
هطداابيديجوااقكاراالحرواعمكااقيلاصزالبالمجو8آأوياالئاا

اثتيسطوهىلمويخينهىيصثمترفيدثرالصاهيلنالعرإلقيقثأولدقياال
قالاصقريثىالبعيداشداهاصاءاكاافاييدابوسحاواةاجممامااصف

ائاطنئهلعنأصالرقيلعلؤهاللبعيدآلخلعهىهيلرهىفمالمغىءثيىكئ
خفمنىآانه4فيدومحاللييداباي3عبملاكربالماوالالدس3ىاىا

نحيرهعافىلتعلضنبالجمهوررثالندتالثاممىاقربسكضورادجعلهااا

اوربرشآازعباننقرلىكأويالىاورثودأاافبقاإلإاألومحراابدئناكالنهاااموأاكيعلماااا1
برإلمبااريتاعلحهالياروقإقوحصوآاتفاابئكااأنداعريههذعلىمفهـليالإكايرد

إوهومافاهثيعإلمظوحرةاصىأدفيمحمةيملمقااضلكااالفاففضق

غاعلوالعاجبخويافاكفضاوأوبرفحمابنصبااسغاممنتصيثئا
طقررصاطاللممقلرأىوصفأرعلىياادهلىحدالقى طالعاللنصب

امجننلففتااضحالمواهوثالضلجضافصولهقو4يمخااللنبعض
ةافاأحكلمنألثهنىدالمنشاركاألختصاميئثقولوالمنوجوالعاملط

اطضرمالجطنصرااإلخقعاصفيالاداشاككأبالمتكمالخيصاص11
اوانهللعظةاإقامايقوسنولأحكلمفىالمنلدىميدولفارقلنأامافارا
ابلشكلداأؤلىئاليةعانهالمنادكطاليرأبختمطاولال5مصرشداسل

81بمعنااسمليهيتفدكانالوانهرجلااأافعلكذاكاصرأنابعلى2آصيفىا



صوجتأخرءأالمنأخيراالمممنإلدزيمالخصالبلنصوسألنهوئ
ادالبعداكلآالكلىبشدأافاليتهديرصىطصر4لتأخالمعوزاشرنعهسلعا
نهةلمضلىضالمنامعتقدبمانجالكوندولهلمحدطبكائفلمئبريقالبعدأغا
لجلبظدفربرناغمالمصئلدباوافياعلجبتلمغاألمنشيماكنراأ

ىاكاوالفغتاالصتهيعاققهستولهفسالثةمماشاالقامامعتقعمحلى
ئحمىالجنسعةألقعهلىثاونالينافيالةاالجنسيةاىبألتولهكأبب

اليبائمفيهـواديخيرثحثهـؤلمقطخبرنحلناساأفرىقولهعاللها
بيهلتااطممصلوتنمسعأللغطافتضبمفعلزبهساعايلزمهآقيلبألعلى

برأييالنىأفعلمبتنأوخثاةاغلانااقولهباألصكلغامالزموقىصف
حكلىأرصلنعداخصاتديروف4محكلالختصلصاموضحفصسكلى

وفرلهالغراههوياكمأئزلهوأبعاهواولاسإليموبثدنوأللغظا
ةبأربعقأمثصنفااهثلولزالببناقىىأطفؤكرراانقولهلقزجماماواز

االكانوالحاصلايابلفظهاألخفىونوأليرئحىالاصفىياكااأوؤنرله
فعقتقاارأماأمالئرآدكطأدئفينمسواباالكلفحواكلعليرلخأل

رلدالعطفاوالتالكراروالعطفااالهعلباييناقىجوبأاالعإيافاليصروفا
ثيببهوازلنامالىااردسلملوعافلنافلممتبدمعليعاافاولماصهثرضاألوا

صصذبباصمألسدأصواألسعاوزأئزلهامفهـوفاواىاماياوااأفؤتاذادفالح
اوسشافولهإعدراأفرأسكرأرنحوالمحدإسمأودوراحالمحرشه

تاالفقا2اللزمااتحنراوباعدالاإكااشكالملكرركمعلىملىضحفياك

لغزنبلحكدالابينمبطباعلال1الشداياثمنافولهامحةهشصعاا

بفىاحومخنلىبكونو

ضناكايابلخاحماياف
بعلأالحفحنمعمشر

بدةةكلصاللوبرشعافى
االشدقلزمهالمايكم

حلهالذاليهاأفعلنحوانا
وباقهفعالفليسال

مبئشاذأفضلفىجي
الزآداثممهلهدح

فكتررأأتهبةق
ايئحهالمالحجمعليمأ
لىثحواالخاالخحالسد

ألسدواوعدالسيفا
ونحوهكنفونغسدالسداا

كهكوسقلهدافتنافقا

لهطالمحذلمفالاأل

ضلىفىاغوا



ملىلىعوبواسرطبهه

يرالكضنتاترا
اقىاثفرالثمرفرلد

لعاهلىانفئةمعهالتزما
نالضنصاصبثتلىالمنط

ضالفععلىنمكلهو
خبرالنهظاهرامقصى

قيقنعانهالخداءبلفظ

ئمسدررمعظلسما
جهضصرقبهتخم

فميرازىالعاتجلى

توصسنحرأناثتكملو4
جمتنع9طبلخدوبغلىكونر

ليشاللبالعائبلينه
نفراوأالخصلصأذهـ

وألؤلاوجميانقاضكل
نصالربعفااألكقول

هؤنلرمجدالنصالناهعثصرا

احمداجطناخرالبرفي
لومظلألذعلهاألمؤثلي
شقولهأك

لعبد41ابمننىجالبعفية
فقيرالعغوياالصا

لناكمادمثال

ورسألبنهشلىالبئناا
هـبلاونحئنىبالفئحريفه
ميفالناستغرممة

لعوباخعأنحنلمحتتدص
كغولهباألضافةريمهي

معفبلااتذتىلىامفتبهأىادالهه6ررألىاآلهلىفبهسبكالفيلألال12أكطبكرر
قيلهلهط4سمألفقراكلومفيأوهادشعبههقولهاؤندوردفيااللفيا

عالحوصفابهائراشرأىلابحلىلكلاارسلاىالقرلكوسكلىا
حعاسلكيادهبرألسدهانشطداكثخجبعاضرههنرهموابيننلمناسخلى

لنصجاماعلىارواالعقرأىالكألجكلىكراكقرلهىكفاالثيتقهلتكرياا
شمائثااىللتليلمنمبهوأجعنتيخيرلوفثاهالقيعهنجالرفيختدأصخ

أكلخصحمهبنهاتهسيمصهـرأختماهوأىلالخثملأقوالكلىخيرا
توؤكالهرصرفاهمخرعنهشتأبفمحيرجماخنصيصخيكلقىصطدارفى

لماطتصختصابالمنصوبنعرأىاىيتعريفهعهحقيقتهأالمثسارا
علىالمنصوبنويايأاواشغهلىاياعابمثرادمعهفةظاهصمافع

جمفعمخصيصلهقظاهرمعرفقمنتلقوامقابلىأبفظاالخنصلصا
انمسدالناعدامانرىعربالمحنالصمبرعلبمنفىرصمبعئبهضميرةا

بعدملنىشتمدتهصصهممالجمحاالرأدقوالخنطتعبفمابافراثخصمصه
الهءلخالصراللخرمسيرنكهافاعلىمحوكيهلضرلىضفقيحبمايراا اا

افاالولفولهالهرآىافميرالنثطقملهاعالتصصوالمنااليان ا

بحراهولفاصشحياعهألبياناويدشللشاداضعلتاأىلئللىدقوي
لمعنرالجأمنرلناخبرالكبوالخبرموااهدهناشواهكللمندبنولماللوبلا

لالنصارمضاللسهخداالختصاصيعلىهـمنصولعووصنداموفيوجمممقه
المحدىةضيرناومؤنلهاقمتهـارشالنمششاالنعارإلمجلوايخضص

ا

الهبصاصثنهللفعاللفرإأئنانمالفاهثفىطمعمرإنلبإحالهعببيآألعففاحيراالإئنامقؤاباح11
فىيتكمحليهولملعبهاعنالباتالىفموثبمرالخهيواحبنجلىقعله
بومتعلباوجولممستؤفيهدسفااوالكيرميحدكلبقياطدهناشرا
لعفوابوفقرخبرهاوالىنممحلعاقالياهوايرونصبورفعاشحرشلقىفائ

الىنعضلعبمواتنبة5واصبانمبعلىقلصماعلىهبنىبققصوآمتجاق
بفققعصدرقعليضالرمحعنصبمرااياحرشداقظاهرقاليابحؤوح

هوعافلمماسبقوااتجركةلمحلائمنغالاظهورطمىمئعيهملمتاياهقبسلما
انالنىفولهاضحاكالقصعمنهصدفلناكاالشلهللىوا4دمفاشاتثما ا
التهبنحشواهدهذايثهعلبهولمسيطجمرابرههمنالبشليالندسا

طشديدنلعدالنصبوصمحلمحااوناورفعؤمبيرؤحرانلمالكير
الختصاصاهلىصصولىوررمجرولمشطقاضبروالسيرفعفىاللدا
اهدالظاهرندالمثربالكسرجمرليهمثلءقعالرنممضابئيامرانصبهوعألمةا
انجاغانحنولبيتالبياشوغامدتازياانصمضافانكمشليبنىفىا

قرله



الاإلسلبالرافلبنمفيننبئالجملأبىضن

لكجوألفير11شواهدهذعليهوايمممارفيهناغبنهاضبةصحنأقوله
بابالعكلضهتعنصوبفىواينمماالجيخبرمومجبوأروحذمتد
اارؤكدالالفعمثعتلمشاهلواالىهوهعوفقباألظيثفيومحلمخئضال11

وفامأللباالىؤكهبشتشدصيمللىفعيههفثينعئثلحفمابعدمها

خزبتاذنحفشأصغبنىثارانجخاشأىدابنممعيكرفيهنهحستزتقديرا
اضذاانرفلحارمنععمقاحدمذالعئنأصرتفيليعيمضافناجمكغطناا

الصرفموباطراهحارمنحنصئعنهعىوأنحرفنهزكنآلتمتلناالعفةمنا
مرتجقمرمجرورجليهالهضسافطاهمضلفآرامىاطرامئعلقتنبرمجرود

االهبأهوتعرفوالقأفيهلعادضالجلاكونبالمالمحلتغدلفايمنظهورها
ظاهرمعرففوكا4ماانهتتهوحضفودمعوفتمنبغولهالمعزفىنبطعىاغ
اغمالباومثسلتعريفالالضامةأوالمباماأمعزةاالهماحثهاقيقتقالو
محمدألفرافوآلناعاأرساخانمأمحياغخاالضلاناألطكدأقو4قتأمل

ذاحرموااككاهعئثالكيفاعطاعالنللصعقهآخذامفاللمجوخ
الرتثئنحئمعثعىاأقهلهراهـكؤاخهيشاثألطفصيهسم
ائأهعكرلكبرىالئسلئىاشماحوداثطنحولبلغظيىجدالحديثاالحنلظ

4تكنرأموكمافيموارىلئالاىاللؤيئأقولهبمثعنقهىبعامااا
أنيكمثفاالعرابطلبذلىامراكسلىلكشععنهامايقتضىعلىاا

مفعماطلعشواكلزعقلىعرألمحااتضاالقسبقااالحراسونثذهنعأس
عنهجمكشفاناألعرابذطداألعراكلىاخيكالحدلثائقتضتى
عذاىنلكمثالفظمطأطلبقحاالحيثصلشثملوقرااوالمعىقأمل
االنحلرذبتدالمدتمافىكمبدوافقافولهرخااوقعقولهامرابه
نصببا1كوتحقو4كوهاشكمدقفعانزكلمكصدققأكلماقىالمعئى

فعمافراموأماضلىدمسلدالحالافينىكوفخاعصبأعرضئشصطلى

يةوالمعلىورااحملماعتألوناتعاووقو4فبهأدالثلهلىفهوخبرصحن
روواقرزلطؤالملجفةفييصهصواقيفهولجهنباوحقةصال
تدامنالممافااهطهباوقرنخدقةغهويكواثوصولةثرطيقنعلىجمونوان

هلىطلثامروعلىةإلحصحظقةينصرواماعلىفوصعقتوألهرواحلىاهزاحمرما
نةعصالروأحليلموثلجالجوااونحالمحألموقهوحصنواشسدفيودكوت

يةئروتأنيصحققوصدوامبزلشالرتياكاررليلولةبالنحبغاهو
يبهوذولشددحااوحعستقفقوليزامذاعيشفصدققالهقدبرقيومعدوئوا
تجرلهانشاآودزصيلهكاورلهوبمدفمبردالجصدققبماعئطقلظاهرانهااح

ئيمفىلئهالسللدمأا
اثمعيىالصلىضلبا

لفلمولهل3ائاوسلى
صاالمققثءلمجنلثا

هاشصألفىرثطااا
يثلحداافستعلفنوبئع

فتهفهااضريفكلها
نعومواشماالىأشفم

جمهوأطماكأعالموقوله

بيالبهداهدفعيالهـمصصله
4ناحاثدعذهواقيعصلث

خبركهوزسالأك

ولفعاقيممالواماهثا
ردافياصودلمواقضه

واعاصسقه7ةماشكا
مافىحممالنصسفقمدفي
أفيدفمبفيحيغ

نجةمدسنيللخالعمدا

تكوناتفثماعصبقومجون
الالطتعمأصمباهوموال

ؤطعلىسطيةكوشهذ

صدرفحوصدالفىدقا
نصبلكلفالثطغا

فىكقخمطأىىوأا
المنحوليندسد

يلعطاالخقعاصسحلى
حمهلي11فثهذفيلزمهاأى

كأالفدافمابلزهها
نضاقنئطاشاما

آالمولشرالتراعادقأزث
والشبهمطئىفلوافرادها

ضددازآلأقاف
هاهـوممىدسانةطاوتف



اليهالىوسالئأمحفمأل

انحنصىالمحفرنايم1
دلغلمائىالهنبج
ئاناليتفئلطئتعرف
كلهنهغثنصفلفضلىشبحوا

ثهدكالهطمهدضمش

اماللهمننطنكا
ايكرالمبهعمركتلل

فالمعتاسبسهاللمحرأ
امحمهذللزشضوشيعلى
اشعناضاكاخاكتز
ااالىساعافاوال

حفئامكمتولىاغ
فاعسباذأفرعاطل

دطفحيعوعتا

مالمالرتزبرالهد
صاذادالعطفالتثراد
نحودصذقهلعاملا

التالصالنإمعة

هفلراباحضرداشصيب

لحالاوجطكلىمعقينعصا
أمنههانيكرنويئ

الثعامرلععالقيالإ
افىلمةاينكهاكثظ

وجمفيئمنكاقبنىجم
جمبنى

ثابهاظيعنحغعدلل
أيضىهـفطمغفؤايز

أشبصثى
النىاخاكوحممحدنفربرا

تملىمتصفتهكاوجم
لموصولخبرواايكوشصنلى

يستعمللعتمنفىكى
صالكلفىباللفلالت
عولهمالقعرلعهجم

حهنلتالبطلىعكزأخاك
الماالقفعولىالثاشالم

ه

لرجمميميهولفسهييلثاكماخقأيهدىألالصنمالهعىعاليممالفع
أخصليبفأجمطلجملفحايهـانصفمكلىلضماعلىيفممبقكنئحادادوثلهاكث

أيهاأقاقلناممغارناالياأللعصاشبصالقصدهزييخمامن6مفتحييمأئهاا
روميودبماهوطككنوكأاختصاانصببفعلمحلفىأفماكوالفاهثيا
لىاىفىأمنفهيثاداألنسانكصأليضمكرانالمنااتءللىخشىؤهها

طمعرفةألختصااأيافىاتالىلسيرانىافهأضنائاعيلنلساقيلعركلا
لمحصومحياالرصلاأمحافطمدأئاخبربئهبتداجلآليمأهيواخبرلمحفوفادأ

51المروأفابمصنههؤإعلىالكلعوضرماغأأخاككأظاؤلهكورأذأأتا
كافو4ازفثلىمألقلشنصاتخلقوفمهاليمافغؤقئالمرالةدأ
بعقرقعهماحلىثرجايغامعهالتاقعألاعةلثمالنونفثبكرارأ

ىمالمحفوفلصلألشوالاجعلعمبهحاعلىفبععفؤخبمادثلصالمبجعيا
قيندالصاحعللتلعلى9وقؤصباالعأمعقصاالكدتجعلممالقونصابرااض

وفلووقعفعواللمحذجعلولحلىالاؤممأثاثاليوفعمخمااوغرمنو
3لهااحؤفلاأىلنحاحمذافعالعنخابألشرالنهىخبرلمحفخهامعةو

ألخاكصتنثةاداهدالضافىعلمالمتلماعزراننىاآخاكفولهجوانىا
حرفلرالىكاطالثسجبئجمرابمتعلثلةالثصرفعلهكشفرطيةا

يكضفأتاللبعواناللوحهلىكطاتهيتجىلعائدمحفوفواموحملىماوما
اجمركاخاككقولهمولهالشروألساجواعلىالجلقعملمحلهتئىبارفعرمن
الوقلفاللمنماحينوموأدوحفششلرحهقأالدقرالبضهملموضعاعبلرألبطل
ضعظباغارةفىسخاشهمقماتلنلونيعررظفىانححمنناصعاانبعغه

باحفشايافقالفردفصهلغارثمابميلىاحتىانفلقلعالنصيمفا
مثالفصالياضالالبطلماكزالاللوحنقبطلفقادإحئىاانفغطلبعضهم

لعاكداعررللىةمنلاانفبللبمىمزشأفماعلىجممملثنبيضم
الباللخرومكؤاخاكقالاالتفنالمباررءكالىنلمجرعزآعليصارقي
لرعلىعمفوحضعدلمفلفأضافبتدةالخرافأعرضعئعوذ

قصجموزانهومفعولخبرمغداصممكزباإعلىمعطثىفطلوةفإلا
آسثفهاارافىاكايخيمنلىسملأنلبرمسهـسال4اتاشهمكزمشدأثأضاك

المفعولالفافىقتحريمليونأالكخفقاوأبازماريىبعصحيعوالعند
يعضاصةالمععولاألمفعوالفالآمانكبرهمئبفللبصئشاهنهلمطاقا

أىقيالاصلمطلقاؤولهروكالضىافىموضعاللقلهفىباثفصمبهديقيالكي
ماباالطالواأصمفعوالمقيمامعوالعطتثبللنوثدينوااكرفالمصيرالمو

اورادفىفرالدككنلمااللةلبهاهعهلقولناهطلقامعنصرفبدمنىلاذفة

محلىااشاؤالمطلازفئئولهوتالثىقملهنشفؤمجزهالتهالكوههـ
داتق



فيركولناهطلقمفعولثلىكورالممطراللفئامحفعلىلتغييلبأالطألاتقيعمالاا

ممعنعدفاهانرماوماجمنىقولثعمتفالعنأانعمالمعيلىأصواثقولأ
الماالقالمصدروالمغعوالمبينمهجممحيةلناوألمطلقاولبصرع2لمعمريىا

بكضراجمبئنصيرثرباوجمنغزابمتمضرلىعومثصموكهعج
موىدهأيضاشحيطمفمهـعاالمردفوطادكىقممضيطقدفلمغعكلالداا

هسلىهواهـنههضقههتعريهصالهااللمجاألفعولرأعكعرفي
عفىلموقاالةكالنغصاألعبماهدقفمعهألوأبجميحعيدتعرراهـؤأ

خلفعقامهماقواالىاطلغااللكياالمصلرانظرالالمفعمانعليقاث

نىفحتعحاعوهعاللقهلمفعواللماللقواثصتهـرافبيئصدحيحمداانراعغ
اطلقفالمممالرأعهعنأقفعولطعينضربئضرالمصمرفىينفربشفنرباخر
ئالممشقاقولمنلمشادرحرااوهذالهصمواااليدلوتاللةأخصألمطلمفعولوا

لغكمآل41أقملتأقوأآضكلىقولواضحمألملىحكلورقيكوشاقيلدوهوا
لبضربوضرلحبئقرتجاتموفرجرهـالحاللقولخيراندلمناسأنا

بخشقفانهورعالمنفهوخبردضلناانئلنصالقلراادفاتاتعودنفان
فهويدالعدلهدنحميلقىفأنههصكرولمحمدبرابقولهجلوضهوألدم

رالنالصبقولههجاالاطعالفاليكوشعفعوالطقائشثراالتمن
ألفرادتقسسيماغكلىالموقولههيددمدبراهةلففاوأمافولهفاعلاصممربرا

كيدالتأملعلىطوسهشفوبداحالألت9لفاالبصيفالتدالمعرفمراليتم
القبيدلؤلثالفىأهورااثفرألنلمحوراربمصهشاوللوعايانو
علمعواعشقعانرثروماكرهواكاولجزمصمراكنت1لعاملاقولهعمال
لظهفيقالافاليمفعزطألخغشاأماخفشياخيرمزهبالهتاكمافعلاحاملاان
اضيرضرفىصبرهنافىالحلض4أنيرادرطبفصأوكوناكلشزورقاغطكند
ملهظألضالرراصيهوززيمعبهوالصفقايفضالنلصماعبنمربئورولفاوخج

لموصاةلغضاوهوالمصدر

ابخملنوصيأوالىلعاهله
أأضرلضربتلعدد

وضريتنههيالبف

نحوفأللمعمومثر4اجمما

ؤالميلفيلمواء

فأجلحهـعهكإلجافع
لتاشنغاحالدفألوأكىلى

لماللفئالمخولىااننصوبأدما



ة

لنرضاه01ددالتملتهترجمئاعءألىجكلذيالنمالوادتعهىكللغيغا
لمجودهـفرثصامشلقهقاكاتغوأمنلؤعلمعايدوامعسصنعهكلطئا

القرلغلئسواالفطافعماعنلعاماملهعاماخالكوهامعثرانلثاشسعاا
مثأليميهقهمايبطنهيامبنيمويرفمنىهسىالبعلىاسدنلقصرأشثدبأ

تضرتثطعنصوبانونلفوااالوبالنصرديمىدالنهتر

ونتبمعاراتاللهرانتاللغرنصاموأاشصراالمغرهفاالايا
جميثمادسهيثصخا5السرلمواحعمنناسيربئالسيروانناحدممربئ

مصدكصيميتغبالفغهقواهيبألتمعرقعالبكسربلمالمكلةءيتقمو
اهفراعوعوشينلفرققوالهيآالكلىبالكصرأداةكغفنيفا
هىعلطاعقعاشمعتشبحيئاحمنعحهرواالجيهبينانغهقرصمهـا
لمادس1لةشدئآفااموالقهغرىلعرضاوزشنعلقبظتثمها
مذهببقمتاداليتوفثعنصوبشامملىالمجلادفمخيالمنجوفهوأفرسعي
شفلمنعوأشاوصليعهاانأبرحيعوففطهميعفثةئاصبلجمودانا

لهلاتسعهلظءاةمهاعاءا8فذ8أال6اااصلهنسطاروةاد



ئثالهنابانباتلؤئأصشتيالدايها9دكافمبالالدتبئلااشطغااقه
امارعاممهملءصنواغشالواضوئولضصلىمألعأولمردكء

انعاشهجمعممعالخالنحنمنعنبتمانقعلىفيهايخعنفهونانجالمصددعال
انشمأبيراآلمثياخايظكهبهمعهـألتعألألحملىامافىرثمساهذيعا

صئوالنائبظبدااألصأشالتسائعبمنخارجواليكومفيئمافولي
ميئوبالييوالمؤهاخصرصهيه15كنعرألئفكثعرلواربفالدثاعن
ضهنجويخكمرلىادهيثالواقيعخالفموهوالبعوافغطثألفمنه

ناثؤكعفأفنايرهمونائمحنفهـدواالسانجمادإلفاثمامائرعلى
النوءينلممالضيبمتنالمطاعثصرهـأنحداللنوحلمبيئابعقرعارلمؤعاا

بصةأوارثالثقعشياثناضرفحريعمنوعبىاالموكوثالثقرعنفالناثبعن
صتدمندواآحدللقوأيخابعتكلتاللالمثبكلةاتعلهويمحاللىعثر
الغشىوقولققطنرعالمنهمنالنانلعفشمرفىهوأواالثكتقكشران

الفافيشاذالتأدلغالغعبالمصمرمشلفادمأجمئخيبهمنقواللممت
العددينولبعصلنلمدتعرجمم15االمفعوالطلغااليييتآصالتا

عليهيمماالالالنهه
لجننهلبالهلنعولالعنج

فالعرببابشفيهر
8اثثانعيىالنهمفعيل

ألللئهثعنالصثلفع

ةعايديدفاشؤكوبخهؤ
ولكتلةنعلتنكهاثئا

لضربهوافعالفاشد
مفعرألوراسفلن

لألينروكدالمممثرالمغا
داممأاومحثصرىقدمالع



ضربىموألتوليمياق
باوتضرأبنفي

تمالكةواحئئتثثعآلنال

احترائرمناثضلةاسقولى

زررركوحرصحمرقو
يفيدفانهلىوأوهحسى

اليثاكنولشوحاان4
لعاعلىلمؤكلىاكولطبكضل

حمىفيللثلضكلسخ
الثافقفجورةالقوا

موكدحلمعيدمعثرف

لىلعااليعلمؤكااعىشأ

لىالثاقلشالموصق

وهوالمصدزلمضعولله

لمطاللةال

كل

لفظهسامثضوبآنممنمالمألميتيبعفيامذوالءلىجماسبفا
بنلكهنبكامألهفاوبردهلىوالصماهانوفوءمصملمبروبدكال

بالغصرلقهترىاودلبلبلمحمذطاثذهبالذالدااقعااللالففصملحهد
تعلىيغضقمقدمشعوبمغعولمطلقلقهفرىمفايبوهألهب2جكلىالاليس

عدالالمعميرعلىبدليانالعددبانأفولهملرالممدولبمىئاثباعنلها
منىأفبثاغالفأإلوخفعنصوآصمثةإلاحهألهـجملىحقللفااتص
ىلغنجدفوالاحدهافىاررعلهبالمراشعاوالمرادتحفطثرأاالعسلدمادلعلىأن

كفمرخاوادمكافيجلدصاسمهتسددكنيدلكلىداندلىلموادا
دعاتالمعمحرومعصنخجلقيرئاكعناقصافهسعلىنىماءضراللث

اللنمورمؤكاللناوراافااثولعالميثطابسلدلمواولكنمافيم
لهحووالمةاثالضافولهتأهلهتفلعابلييديعمامالئيهاال
المعسدرمكقبكزغاذلشحكواافىعاأآسمافعرغمضنهعالمصتح

هنصوبحلىالىاالصوايلحكوفوااجواوالنلةلمسدراكهسمافىالشزا
حتكرلافى4طلهفعيمقالرسناجهجلزفقاالختلغواائمطلقهاعولمةالم

رانالعىاحاآصكابمالنممألفكدالفعليابفاكوفبوناعاقحالكراااكرمك

النلعيثىامافمقولثعمبهتحمربهوامثيقعدشجلوصاالشتقاافىضا
يذكرولماالمونورليقالمطنقهعلىهتصوبانهالىصاجاجمطذأاهودمهالرحماج

البحرانلىأيضسادناصبثمىالفهلوانصاجالنرفقونمواانمممحالكوئين
ايضالمافىأنحانحهحهدراالمماالثويخبخاؤنالكوتبلهفينماااملالا

ههأمالدكاوانهعللمصالمافعلالوشعاملىوفييهلىلاانمنمراا
فىايثزطنصسوأغماروءانراضرلمصدروهواقولهفعأملليحاجهؤدرهوا

ظالاخنإلالداعهاتاغاتطهاالعألمحععاعاةالفانحمصدكلهألممعا



ععلاقبلالغاووءكرومةأنبهوالئاالخادئنهناصلفلىعيواللباعكف
كهقوامشممثرشأوأصربفعلهعلثرلىملدثأقيلهبالعهحودقبلىثىا
جيعفىماناقكذالرشممناكماشانذالقعلنىثىلشاركةباألمرادمانأافى
كاتأديبااكحرتعلملةنرئلنتمضزمانيىقلأكاللحألالكقحتجمسحذعانهملهط
هلألفأاندحلحرييادععلخكنملهباشكافىلنهذجمانهوآشبآاتارئثه

شاكثىمليهعمأفوابنابلفاعيعثاكماألوافيئماركةلم91شعشاقوالعاا
فهاركاألهاففاشؤاطلعالربىعمقبعالرضىاختاثىأفوادنلمضأضا

وايهولىلعكسلليمالىاروعلىباللزعاالحدت1عئلممسعزطراايتيأ
أولىبهىلللعاهشطعيادصفةشادكهكالنسيراورفاعلاحصل

مافةأقهظابيممحآقونهعلحيرأآاأويباكااماللفطاايخثهرىبقهوثثسلراأصلهقومجعلعك
مهروفىولمحاقاتحتىالظاصاأنجردمنافةلجرعرحوحيهاالثروطسعوفىاا
كغو4لجوازلحقاوا

جمتحمعنتكهلوانمحر5فغرقبملركبهمنأمم
كقولهالالمفرونننىع

هءداازصويلوالالهـصاسبنأضةأأل
ئاءايرآوالثاورابتغاءهححتكطأصواواناالميشوى

سالطافىفهشضالحه

اجناصوا
رأننععهوصجوش

جصههـنفيلامجرف
دأنليفعرطافضسرمال

وأئعقادنائهامبا
المنعسوإتعنافا
ؤاثععولدمويعمصأ

المنأجؤءعلىالمتجبه



بفمااماطيكوبرسفألميرهائغميهـبلسثدححيىصامامهكمعماهثثالرائطفيأ
5يكلىدالممشبهسكجمل

أكطمنلذدبفعنوهندميعللمجددومللنيلهويرماشرافثكهدالجمالفىايئجمههـافاهنفي
ويهآنجككلتكلطأدلثحهأىهمقعلهاظوالتضربمعانافعفىمنامفاللىءضأثم

حدالممزكدلمجتلؤخبوورعرعإواصراجمهشصمكعرأللابفماراابصاثهاأأشعبههاابايميقولمرااالههدخلتكعبفوق مصفلىلدأالتوصمههملى
تكرارهافأشالياالنامغلصلمحرغهافظناوماطدتعاالولادمادتهاقوباتاثنعسومنأرابع

اىبالمفراكصفبعدلجملةىضهابابمنبلهنمبهمعلىطففهوالمإهذامبخكشراثنعولانال
معنىنجعلىليعىظاهرطالينلفهبهيئأقطأفىمكشيادثاسمبهموءتيالظرفاور

جمطالحزمهدمىإمعىكتاالأمااطظهألداإلصإلمرمينيااالتابالمتامطبرتعراوئذااذلحاالمادكرت
االرالحلهونالياالسمق

1إلتواغسإنوبهفىنازهنصوهالطليطرطمعمايهلىالىالثأظنوالهوزبوتعآص ؤقىللىرركزيدافىدزثطكلنال
ختارقربىئعدفااىا9اثألجمإئمهإالالجارأإنطفىياللعيالمىابتبملهأئعزأأليمألتبرؤشديكواورفىبتبكح

واروههورانهلسسووعزأن4الشلىكليالألثافهمشهاالتفعهاننصووغآصلىإلصايخاذ
ءهؤبرمانلبسمبسهـدلمعكح
11فدمعاالظرفمىوإموبمفعوافوخفشلطاكاظزيةاوبءلىتونكوبرخمممالملهالجمن

اذفظوااالاآابمعماوللدوكفىدلقالمالأللسفىدأءا ددأفامرأاالمعنىيفعلواضيرإفانأن
ولفظزالنثارراايععالوطف
سإقوصرجعالىااالمطالحاحقثالالفهرفحفاشيساواتعالى6ولهميرجمأأك

اتفممنيراميأنادالمئئهاليهقودكطبأوبمامبملالةذلىففألرئبم3أتنكلوهنأنفرنجوق
لعألاتآلاالأئهى4وضمنإقاىممخهنضتسنحنواقنقهرعنعأىلعلشلىظلنافاواناالعكسوقديبماون

اءذءةلهيخكعامموبنليومادصحو
النجيهإقهلهالئانيأكاعكاحقطهالوظههفائوصىىومورأثفرهمالتعقثشقريحم

دوالوقواقالظاصكلسعنعماعماإامايثاوقوإصههرفاإألاللداأأنرظحواقهآعدماآلذفةيع
حىلىنراألرثبئلىوالقعلقباوقوحوامألافىطرواالصلملمذرسلتهحييصعل
واإلنانواردافنفىتفوسكنشالهلهمرءتتعلاظثليق6ارءأفىظرالئمأللؤ2 معودمهابكلابلطالاال

انجنكااالمقغنئإلبأجمالإتانرنبفعوللوماولهنأاءليايبمعلعإلأاقعهفعولبه
ممسارسفعلونالهؤفعولاقلفرفمالهقياباحمقئىآئلماللهأاابتاملبأدفالنعميظه دهـدهرايكوشمذرفلعئ

الفىملىوناقدصىفاذالموفغاالعإلفئغضالملهمااأبمابعملولأئمهتقورآلالثفضاوفىمانئتعأحرفىال
سيلطالنامممغالالعديعكلكفىودالرفي9المحمدثصم11موبإتيفدتأ

أدىداهفىبمنوههأنعالىكفهلةبزكلعلعاسلؤوموليانىلحرأأإالنوعداوىملى حمهحكشهعىاصاصفصهـل
دأءبم5ءثآألتوخيكامكجماممعتمةافلىلهأبرماصتإثلةثذانرذنةءحماليما



لجذالفيأنظالىالخيعىسع
اعيكوفصهؤاناتألباالرداثسوجهلمفىهاعزالمعئفاطقلبمىاللةولمكلزا

التئزبلىشتصاطهبقالخالمحانلعهاصبالتفضهللجمأانحقلكدبنسعؤاصه
دالجعاديدلىصميروافععوالبهانظرالشهزاحيجعلصاثتهىهنسبييضليمنبئمماعمهـ

ايعرفيشملبهالمحدالنافالتهىاوألمبهداعالوالمفعحيهضللرادصيصضقالافصرتفرلهش
صؤمبئدوعشياابقامحثعدوقييمهلاكلىنكالغفيااثراثعمانقيلىعآمئا

واماظرفيواصيالاآلآلتعنعأالنبوتيممناقخعئلىلنلهاهقظرنجبتهاوالمبنىماعي
لقس4فعلىثالالمكنكلحسمتمألرسايفاللعساللىواالليارتوالعفالذعهمنمائهمالفيعم
فيشبهمألحثهاممأكمانمكرمنسكلىطمابهماعمبهماصوزاربهاتولهالتمنفنتهى
مبهكنعاالعونعنىواباالدموالشراكلنجهساحتأوسوحبنكولحظةنرفرهعي
دصدؤطخاحدمحابعبنهعذوداكبوآوأمااومنناكراومأرمعرنجأكدلملىماوالمحهثلهيآلمف
السترسالجهاتالمعيمارنانمقدارمنلىداللثادهطفسماحعهىتصخالةفضيل

لطونوتحشوجمهينفضفادالحصقبلسيروافهالبالمحوأيامنئطربىنقهلهباشالكبهثشهروسحق
تعالىوخلشقااللتهوامامانرادااليرمأمالماالصنغشحيجلخالفابىالمديالهكزأبؤخنعنأصبكؤ

جماعممليمكلنموقنجالفهكاللمبهممحموللوورئزاثكلنممالىهنصالمحصزايبطعقمئ
تحتهافمقرامندفنافانهنجعهالطجصرذصآرورضأرعوخماذاداخيمالختصويستثنى
معممثوررامنبابآهرسكفئيبيضهمالظرفيةفىشصاوإلصبهرزاهـففىفييتعبئ
امامهموئموقرئهشاطر2يالأؤلمالهالروأجمؤآأقيلأفاكىايىءلىانفىرونالغترح
اااشصزىهعاالومطاليقدللوكلنعناكثرهااالنعأحاالالياتإنحأدستتأ

شيمرسزليعلكافىهطالعمدوذهئالناحدفعالوداذاشعاافالنافقرلىالسنلفال
واذانكربتشلياذأتتهاهامممامنالميمفغمنأفقولهمنزالبسضعنأتععهاخد

الافاتمتقرفهمهمورابالمضوبلظرشضاصظوفاحيشسذالشالكنبهالولممجوور
رأىوفئاوآسلعلصقالوحهووشعبهعلصوابنكمئيربنافرأىآعوفرئآفوىندجما

دافرضتمنايرىمنمزكاورقوناكاشافياكتللوقىداالمقبئذاأكأىفدبالرإإكأصدهوللمذ2دشأآ
لعضامحلبأماوارأفىالينإتإاآلفيقوالمهعنلعنموقهألصدورالملالفيمعنبهمثيق

منععيسممتغرفامدلبالحلىاقداالثاعرصيدتقالتولهكريازنهىاجيالىايلند
التطعهنالغطضتاصا4يعهنجالنضربنعرونجكلهقالهامالكلمىسعدتنوبهاليينةنر
للىفهمنعرشوالمعنىإداننرعفبنعدىلبهـدظماهنكأللغعاايجنيههمنخبزاع

مالباهاةاةاررنفعلوانكلذمشلدههيبايادانلىنهمرطوادسوجماذبصظرن4ئعاله
ماألتصياالعنىكلدخمقليالوعرقتهوالقوماذاسقيتىيأصديمتفقالصاخجىقنمرفيفع

وجمهحكثىالفاصلىءهاتنننعلانثمهدالتوآئوثفانميزقىيكاظفبئانبزهعآخفتفاذال
اعراالدففعلبأهاالفقالشكىسلبهافعبزابواتصزنحادوأشالغألكفالبهفزؤجإ
ريراماايهسعددقبآلثاريلعرسرقاليأحدىاألسذاغنقارإلخلوخامضظأصجا

مبااةمجراهابهالكعىقحه



ه

جفمرحاألهـضيورفعدقممزرتعمبهملىنازضبمفظننض
ابؤلهيننيرجمنمابلىبضممئالىمدلىلملبميافى

جمجأأمامجررئعايلنىالقكذرشاقحدئبى
فىلأفأنتلجدنأملعبمعدفأنشأهلبعدأم

للزدهـيناالنمهاهوأئاذمأدرىوعاانزجتئفأمابتعبقولها
الصبيوالجنونوتماديئلىمقعرنجاالملىبلئاشرمىفاك

ممرإنياتهفىجكالحفيههقوبدخخاملىفاحمملئهارشنملأرئمكانمويخبممتسثكطزإآلتنقلأ
إلاأاذاأكلهـفلتعجتوشالوفىبهكعروضلهفبطأخعمبت

أفبآلاصرحجوحمرويقدمههويقولغبئابهاغرأفاواعااببهظ8
المحفههروطنكلاذهذاحنامحموخمؤفيه

جمعلهالرضيفلافااقحيهفطلبالجنآخظفتثافالؤسأجمتلىحباا
عقيللىماوجكآعووواأفيقلللقينهومعهبلقسىمىرحببلأضرا

طعاماوهيأتحلمارالقينقالماقدمامغنصباشالمقخزالملىايرروهثلنمااقدمامن
قريبامنهماأمقدطاألظغارمعلىاأشعثيرحلىفأداعونفبينساطايأا

بهاالفرماولشصاحبيهامنعافراستنىمرااغاليألقعنةلتماققاورومد
ذدفقالعردهصدممواحتقارادعراوأوكلشسقامهاوآظ

البنااجمرلصالكلساؤكنعروأمعتامكسلىاتسد
فاعرفيناحعاىانجكاتافاقرسحالىقفان

تهكرشاوصحككليفجنيهةلىطالمهزولأباالوخالى
بناالالذكابصاحبدمصروأمصعاثرالضالثة

اولطكايوبليااماحدىفيأناعائخذالنعىحنلىالىجالفقاللله
أختهنجاامنعندأنغسقلمحجقهدالنهرىكاوقاألماهيثتوكرامن

باجماااأحدالينالدمنتئجالوامموقاتالماالاوصرتمملففرلألعيفال
11اجمورجمهبغياعربقيناقتيالؤللثوالمنادمتالثابعتفقالندماابتقهصكن

الوليدلدهحعيطقتخباثيةببواليمانجثؤيرةياهحاعئجثيهقواطما
اطقكنهرضى

مايتصدلنلالدهرحتىهنجمتحقةصكنيعافص

سالةدلبتلملمحاجةلطرلومالكلقتفرقضافيا
اخدولومنابعتنهمقالارواكنديهمىالشاركتمماقيلسنقرعامأربعينفنا

فبمضراناصلهفعرلواسواوفاعلدلدتاالمراسصصمىحامن

11حنينهمضلمنادىوأكثاصروكؤسفدءجعهخمربفاللهفبهياكلموان كلهااسمافوالقعلكاالواصاوممىليهامكروهفبافافالاحرف



كهااللكبرظهاهبتداوالعينكوشكراونر
ثعتهلىاالتايضاظرتنشعالفاابدلأصكلس

خبرحمنإاوالجلىأجمين

لىحبنعطلاغبرافئ

ماعااثيالثالىلنوحا
إلبهاهاثيشبههحيتولكن

اواطرحويعالىكتوله
نأواءنهابطالةارضاواذا
انلئكاقس1فيقا

سملحةحمسداالجمون

بهسرتهاالرضبتمنمع

وعبالهـبربرصاق
ممجعلهذألئرهموا

قولطفياوحمقيغهالمبهم
ااكالعاولخهصااشفح

طىاجهةمنآآلبهأااما
ثطحقبعببتاليختص

آلحذتضاصاالمادأ

معبشهكيةكلىفسدلم
ت4اهابصكغيعرنعدهذ

أميمالثنلثاكميموا
المععرماثشقالمكلن

لكونآتااهزطولكنفم

تجمهثتمشعامما

لونالببنصباثتدوالشاكلسلىاخبرعننمموفعرفحلعمجرأهلميتدأوا
لمجفقاانفييخاتااانقىلاثالنقأوجهمالثحمابرطملبوزاسأقهله

الثاالإبثرااءخيبهانلييمااقلثافاالسكلمهاصعهاواخبرحمنوالجعه
ضريخرتصراهاطلمنةااالووءلىاطفالمبدلمضسكلىحياليخات

نلرفابللهمىبنثضاللثااماكلظرنصافايمألذفياالوجمنوفلىلكلتقا
هاوالنظروهولشفىهمحوحهارابعاقطواسدصخبرتمناضصوجكلى

ثالشعرالمبالخةالوجعيرفعاهلىظرفاوعلىفبرالمبعداوليعىلميناروات
خبارالادفىعانالنظرإفولهفاصشهدمسممالمصنفاذاشكهمصلةبا
السهونحنهموهااقلتولهضعوالمبدلعناونديكوناأبااصابدذا
هدالمعنهقهلهامافالويجعزشضاللذيضليزلمااعمخهولزنبمقىاصداوو
فااندبرمغرداىزبموأنولهيمبخأافىلكلسابانوكلجرواثعنىاصثاخبا

نفمىأعساعليوجهلبهينانفصاجمساوحمنعنىكالالظرفأقواهخبركات
قمىكعلىلافأصملكصبحاالبهمورابنفصنصرطقايممالعايخالا
وقالللمطررالكسيخانفصالملاليضعسارااواأوألنهمينا
واالهيئإدالكسرعاهواألنجالفالىالحخفىكىااسبملدونقرلهثهىلا

كطاالباععباؤوراجممينافسالكرنلكونالسئلةالمعئخبرفىفهو
خخروذىانجدبافسهلقدعمافهلهننهىاالهماؤكاطافيهاانمو
اثتغالرلموبعدنرفصرتبقلىكبا

لالاللمزنتدصنولمبةالمرضعاترحالعذاوألدهأ

اثالثكونوانئهنآكيععهـوكيثربيحبانك
أصمملصجمحلمرملىنالغابىادةالوهمزانفدلغوآارملامنلمرهلونهـاقوله

موطظهممواالمالمجاللةلسنةاوهاومالاسنةلابتهأأذااؤلامحكلمنأ
لضيففىفعيمافصمؤدحرهتحععقجلهلجوااماألتلقحمبابت3صأألغ
تفمفاسالواقىصابرفعلاافلرنحصهتقبلذاحليهتلمرمالشكوااعل

اأظرقيهادعلىالمنصودجموثبالرللتأيخوالفاعيافكلتاوائيعاض
أوكييزاالطلشيخصريدكطاالبفغشعابعضهمفقاللشبهالمانىلزأهتثهوا

اذافوحمقااألرضىصتلكمصرالمهصمرهمساحهاقولهتصيماافهوادا

راهأهسدزمنصوركون

المبمااللبعلغاهواائ
ضعبفوجهوجموز
اللخدبمبهنخبركنشالبرا

المعدلأعتعاوذلثعلى

7ضالبدنرقافانمنمدا
وللرعكالفمبفلقما



أووصيلمفعقرمنفريمثنيذعلبصصاقصلىممخئهلهتلكثوصوالق
أبرفرعلمجفالتايئيالأثقفلشرأفأنجابوكاللمعماإلثانمنغرص

الالحلشامطضياقرطصاطمفؤجروىخبئثملطمقدحائمدييحمل

كلجلافصكليموملماصلىبالتمؤجعرصنلوايخولمآلمنجوانصانملتافيتظ
للدنيةالمواهبمناءعدتاثاروهنهبونعوفءاليرونعرهوألالجش

فيىفولهءوأقزمتيالعربامنتثهابئاطألأجالحفشواللقسطضاجمهيتعكف
بيلت01وبعلعمثاعالهاقمثليهصلىاثنبىشض

وهننهمبهرصيالقمهادكعبمكلشفنال3بئليههناقكضمعموأباباكررضى
االثتاكنحيداأشقممفافماواناكامئشالاختمسلىاهابراخ

ضزالشاخمرروبعربملهتخائلضلدطهابشاالناسخيررباقفيمما
كموؤمصدرلدهامملنباهنالدنلهـهافياث

ظلحسنعتشبسعاوباللهاتدبئمعقدعبدخهئرفيقجآ
مريتسنابصرصالثوملنمحابدتعهزانعنهمصافىإلبمبركزحال

لمجعدبنورفوموحلصضلهثكقولهمقومنىحلضهـفيقمحمدأمعىمنفأقق
برضالقاشبعمئمعمونرربهملةلضابعديبمالشكنممازوىىقيا

عهىونيخمدايروتسفهوايستوعضالليقوكوهلوسعرلجمنصللالصبهيزى
بأسعدلمنعلطمصصهديزبأهلهملىقىلشموقلىالفىبقولأنقه
ممشيدفىاللهكبويبمةيرمحعاأليهـمالنامحو4نيقيالفييائهمعمداكيهتى

اركلمقلكاحقااليومبتصالتمافيغاثبهقالةالشييمواشقالجميثاحالبل
يسعدهزدسعداقهصبتهأبلباكريسعلرتجمنينهصوايمهيرأبظ

كلهنكلبدلماجمعىوقاعلوربالنموهوفعلهحنامقضىقهأحزىفهلهاضالوفأسقطولكنهخيتى
ااراافثهالحلىالىالشىشيأفنعأخقبليتربيقوهياجمعىمصدرصلااهوقبتغسهالفعللوق

اخيرحزاثهأكلمحزاالمصدربئوخيرامنصوجكاليوالناهـسضافالمرقيدخلتكذاعألا
اثنئقاألفعلفافىمنموسإلهامهاورفيقمغعولليمضاهاثوحزاوغوذدرواثاا
امنصرسبنفمدوامالنأرويضىحطلؤآووهيلةالفيعىفاعلفوامعدخلىسحاااأل

هاعبدارالضغتومعبدمضاهاللوشمىيخئالةسفىوليهمضاشااياعتعماهـمؤتممالؤلكن
مارومجردرمتعلقولجوفالعلأرونرالهامبتالةدانرفىاثنجشضاقمكهطبخقلت

اءالكهرواالقاالحسانرهالجعئكلبابمغلبرقو4الفيثىبترالقال
علفزجلعيماحلفهوالضمواماالااليىخةلصرفهواواملمقابل

ستزواسمهافميرناضىفىفعلماممىةاحلمواومىفطماضلوأفععلى
اتاشكن5ياحرنحدعاصفقولعاالقملعمفياهامضاخبرهاوحمدلمنج

االتأحماحدادمصاصمضالهنح4شادلابخعافعاعلهمالطفلذتساء



صرنعوأنوكطعنصتعوكهمشلبهاذوصيمابئقييتلملفموااف4أ
صماالطصمتالنافيهمدلفابضعوضالبروئبسببمحيلممتعلقأىبه
ئدلعلىعشفتلشلبمالحاكودياوايالموتيلاألىكلتج

ومانآربهمماثلمزنرقىكمنيعلغانغوفئالالاامجوبتبمأبخما
وقتعال3لحمضعلبهماجمشععلنآبهاوكابئفيهي

علشكليممسألألخنهكضثهثمعيوفاعلؤمنبنومقهمماهضاليها
كبالفؤنللالفلفانمطيهامطفنادردارمجردمفعولثحا

رشثهآىأصلنضاقااحاوئمسيألفالاجصيمبماملمحالبماسالرإحاحهانعب
عللمرربعرهعليكللمبواتعلفبهالثعألتالبشفعيافواقفإ
فاعلهومنعلللرهاجمنغدعربصفةديميزاافلهثإلمضافوتاوإ
نصمحلالهعالفىلصنعلبعإروحماايهطرنجهوهفاتلىرهنامرا صسعرعيير

شعييصلرمتعلقالهاوفاعهـمثرواعارحملفاثريرلحدفأعمن
المفعوبسهالخاصنوملهزبئاالعنمانججوجملىوالطربعسطا

دالمجىدلثعهيامقطايردأللنفروارالظعالفعنناثبااقيل
تكونأندداالكبهونعثأنبكافاعلشصنافاالالقيلعاككل

اصالطوبالاللفلعالوالرثفالباأىالشمافوالسارلزا
فاناللرتحرأومخلبرنجممبطمصربلمحصتهثصرلمااالشأني

اثوئئلانبنلعلىسلعفعوالمعهفللثلاصحيلقنهاالفىفثىفاإشكلىفعلاواأ
ثمعااللعةجيوالاندعلىتيمبضعوالهعخالفالالجمىلضلواامنا
فيلهلمغنىانىنقلعنظيذأونحثمرىلفافلليسشعغعوالهعخالفللعدراا

فأللمعىيبتغىعنهيراتفمطيثيتتوأاالمدشىأحيوالذىلولمنصنملفهظا هالالنلمالحشبهه اطىاوأال

قو4مكدةريدوعروفشضرليختركباوخرجىلفيثاميبقلالزهؤاأاا
حبةلمكماداوافهلمالصتتعاقبيزوررطلرالمفاعيلبقيقاخرجوانمأوالتالىا
لعدحاحتأوعلىفجالطيهاشقموعالمفعولالغلكلاحبهصكلاأىا
روأأشرفىيراقشبلعااوقعلمطاعلهسإلققحنفعيكنهراصلها

ايهبنعمنحطففمالفعلماقكودنصداننصبهيدامندمنآنشوزعع
اوفدؤمعكيفالمنالينلطوذفىالفظدفدرممعيعولممىزالضميروجمقفمل
أاافىالسصروافغالزكنشثرويوماثألتقونكيفسلافنالرعلومعماضهامظ

تلركلنأعمانيهالماشصسيوزوقيلألمجوزاعبرماهؤفكيرما

أضةاوقيياألمافكيغمالرأماماالقرنائامةوخمسؤالعاؤىافال
النكهنأوكنثاكلبرعلىلنفانصبنجيههـههفكبرمموضجوهوال

مالمععولاخإحمه

الضاالغضلةهواالسم
سبردالمصاحبهاو

بفيأومافبه



لعوطهلدمعولممعسحواحمسحنأبمدساس6وطؤقمصرلهىحرتا

بهناألميالذفهآئدوها
خذأغلمسبومةىقهالمجتصرنقئاديرامعميمعجقعفعلفزيمغعورمهزفيفرااتاهاأص

صاقولهرونلنيلامظشيههـباببيلةاليةإصربهبهليهمدتوئةانبماهنئاكأدسملىتياعىه
العلعمونجأئقأهـالمليدغنىإدلاافحهدالو3أنهفبدهفيمالنقفمثة6دئاعديةوابافقيامىاقىثتدعرنال دطالدلحلصاحمالمههئشهـ
لةمميااغاائعاملانادال

اكهسهشرمالةصنيصمسنجيهالىهلولهواأقيعمعىالمئاالياأأثالماتعالتهوامدسفايهيصحل 15العامماالفوهواواومجطغوظب
نثهىوهوالمسيرأدصادربقالفاعقافلطسفعلهفعوإلمجالنالنلسىأرةدهوجصحوألتساشالمة

ومهلهابمقبايىكااتاادرسبرإوحمهألوفييألأاهحمللألقلآواجاألوراحإهااثأللةفيهاجضأ ءالىدالميطاأثطمكهئ

حاثخعاخإصىااولهغمميئاآلمللنيلليخعلعوواأنىلمعنىافىهالمفعراللثالثالةاثعماالىنكلىالد 4هنمعلطرشببهماسلهامصالوادكجموشافعاةأن
النعبرفيقونطوويمسئالطرفيقالوأوبيثغنمبكاجهالحرفمىفةلبلدافا8ودأق

اللوالناصبالقاهرالجرصافإألوقالعبدائتصص7دللى4ةألسمابأالفانتصصءلاعنىءأوماهرص

اايهااانابدبالعاحملىملعشىابمدهومخافإإفالعالخابلهاثةاطإلوكالئونيسالقاورزأبمكعوالثوذالفوحروف
دددروعنالكانحونرمعتفإعنخالظرشاذاوقحىاليعناممالذهوااقعلاستوكالالنيلصرت لر01وصائىوااطا

ةدؤثثبنصبمروربلعراطؤماقامعبالبهنققتضىالخالفقبأننغوذألتةخمادواطيالعق
سرتيرخرالةهقدبرنحمواوفعلمحزدفبعداللهالنابابمارممألألونرفاالبميموأصمأجصا
العالميعاسبقعمنبافادالمؤوصصكانحردنهاهفعوال3دبستدع3احوافأحآى

مقعايىيعرهإقلر4المرادبانكفةاررمثباثافويهبالسمىأناأليافعولفشركاجمجمالنغئ
هويرةعالجمنىقسطوصوالنىارنفحهظبهعنىيتمراسسويافىوالرللثروفامععالسنيعفاقه

اهدابنىكلىايإمثبفوقوياالرثفاحادعمكاحبفالمرادالتمثبةلىاال111طاهرورعلىوالالثألنة
االصتوااندهاكاطالففيقفألهالصفضدفوليشىالمافىتعلملىضالدولهودامعلىونباقا

فىلطافمالثئةضإلررت4هـاثراهأرلىقيإدتأإنعأفاينهثىامايخاضةحصعذألنهأعيطه دايىثيخكونصعناشريئله

جمعالطيالسةلبروصاهقولهالمقياسفىودالمعلوماالولطعيرالعطعاكمنلماعياجمععراالهفدير
بآناساأجلمجونادتهحاعآاليآاهىايونحفىئااللمعمإأضلواضعلقولانتاثؤلمهثوعواواص
رةتراتلافيهعمعاملتؤالمرادلماغااجمحالنوال االكلىاليهتدوللدالقيعريرلميعموواتابئلمعايتعلق

الالحابهوزاعالالمادتاقولههذهى1اجمغالنفر4قيأاألزهرهراضهىأجمعشرالمجوالتقولتقول
بهتفوالعطدالمعهةالتصبثةناثاوذحمهامزةامأجعوابقطحاستهااغاقاتبهفىشالجت
اأقوبهافعلثألقيوهوجمعفولهصحليكؤعطلملطوئيتفدءطمضابهرزالفظاهراالمظلى
والفآىكوفثاللفعلمقعوألانيدكونصوصيوآىبيهزبمىاافيحفغعلى9ركينأ



ةلعاعلفارمال
ظبراضطلرمنمتعدفرا

جهومشزكيحضأل
نقولجقهفراتنوالمعا
كافهثوكأىاح

صعكيثهلىشاللتهفال
الوعدماجعلذىافىانم

تان5لفرااضهلىسوصجو
اذأولكىكليمفرالهع

اولىوهفاكطاأتكى
هذبيتلاألصلنه1

يثبىقولمعهالمفعوأط
لؤلىؤاالا

كيرثعاارحلأيهايا

لنعبماهأللنغصمككفا
فاكلكنبهالبأنجفسك

كبمفتهنكنعفأيافاذا
ماتقولويشتنىميعثكناك

لنعبمافولضلئربنغعابا
وتاقاثهخالثهالتنعكلن

ذافعاسعظبماارمحليك
مثهونأفىولهةفىلشاهدا

عثىاتمفعوالإيسفانه
اممجمعئبعدوالذ



دفاعلوهفعولوتبنالدعلففامفئاثابختلتالغامفابتماقبالما
اصنقالهباردلجهاألالجعالكلفعلىيفطكففسواهتصوبماتحمنولي
4الكيناهافاعلللتأنمثهالقطلتاافوااموفالتنمندسفداحئ

فا4الغانيتماعأاناماقوبهالعينافاسبشدمعهاأنهلتفأابلكوفللفثيالتجؤبئممافم
بجمالهاعننسنغنىالئغانسفهـصفياشبهعدالغطأرافررهوبنباوانعيؤمااكللبنز
أذأظرفيرطولواصوألهينالحتجبالزجنيرققذجمناومعئلحبئشعالوليسشا6ن
رفاملضلجمنوريعهمرمالمذبفوادمانراممقوآدغانيلشفامسنةالمثللفىاسقوود
العبهنوجملقأالثيامهومحلدنئأجبعنعولرالعبوششعواكلضؤعلىلطففيهقل

ثعرالالنكألواالضربهأالشالهدبنقحالعاالخيرنجااثثالبمأكلمرفىالمعبةمتتفيمفؤولمه
لفوالتدبرصلطشبهلقكلىقو4مثالعيمعالمالمثاهدكالقاللاليئوهيعيجتالعاملمن
الجرسرالمطفذوافيدتجعهمادمنوالغارفالفرااقولهأعاالخيرجمأالثنلينفا

مابعداواومعطيالحنوأتانهالىاليزيدثاوآوصورعيتراالصصوجلةلىمجملةلطف
رجمننبالفعابهملنبفؤلابعبعلعلكعمالمذلعدهليانأوبليعدعانجلمعلىماوبنناويلنفدير

تهابأنلتهارالحواججويوولالعبونلىويمهتسليطلورالسجابنثهمنمجالعبؤلمغالفعلجملق
ثرالتضهرهوفيامحاحندااللجوهومن4الماالتبنواالنالةيهتسلطهـالكوالايفعولربئوالفاعل

بانهطهواحتجالتائالشبالحنفمعينتجعداثافىاالتومحىأنبكوذتميمالطفكزنحن
صيعغطدماموههـنجةيزعلفتهاماموئفاكماذعلنتيالالتضعبنكنوللمتهيكؤلعدمئربعل

الماموالنمضثمقالجرمحابفتعإللسبىكقولطرفتالجميواكماقبليدومابعلعافالعلعل
درانكزشالنلرقشايفوبهؤتباحنباحبالللقبكنجماللىنسبةالجيمتهاللهاليععطنت

سألهالمازبفعانشعيمباميماخوالمبربةجمامانتألىراوأصنصبةبكهاليعجمنللطةم
ونرالكوتيأمفقااللمبرالمبرئلسراأثفقالقابابعنههالوأحسنمحعسدثلانواللعيئااللعليت

جمعأصعانسبالمبمبفتعواالصالعينمنوالوعبياراوبضحاألننفافلحبةييئ
قزجيووالزفاألناعحيجمنوزقولهبشدبهوتأجرألتعريممن15عامولطمقبنامقييطغ

أليصاحساقسبنالملالناسالننفاثاتوبهلجلحواجصلنطوييالهوخاصوارجمليجبافىقاثد
تيلهنيرجلفاطقاالحالماىالمصاحبةأىفازركأولعدمفملهالعلففىلكلالمعلىفمنرواليؤ

األهـضههارالىالالغةافىهىلختهاقرالمشطلضادالبا2ضيعتهاصلحبةلمحينانآصد
بثحالهنجمتالحرأىالمسنعهاتفيثمىواثتلهوالمرادهناكاقاللوايألغوكلهـجلقواب
وهوانجمبمعؤالممثهورلزاهذاوفىخأوتضمهاالليضيحهاذاشدنماصضبعن

ضيت



كيؤكلفياارالفوطلالهدصامعللثهالشيرمسبمقةعجمعشأفراوافعابعحدواوفاكالعممانه
أصتغرمحصمعئأشيرثوعطدثذاهنأوجمافهأنجههعئفثياءلطباطهضعوهفعرألمعباكاكينأمح

قىلىافثعلىلئبيفاشاوااقئدأنليلبخالفصرشوادبخووقهلفعيالانجمئوذاهاقالنكلأل
اثصىابادءالمحوحمعاقعر07لههببلىالغعالمىصومعثىافصيهاالصمالنللىطوفىا

برناللمقاىاليجقإلنلنأفاهابرمتجداقدحلم6ذحريئاحكليشنرا15هكثالجنعقفحعيعه
دهطياأوالنحوكلفولبانمقعفرهاىفهمالخسربافهكللىكلهـضبمعض

قلهثهباامبجدمرالممهشرفثتبهاضمهـيماغاصمرجمااثطذليأفةضفوخأبضرمصانأجلاسل
وحثباياكثصواثحوهفاقولىكالقيزأاالشآكاللمفعهالكلىافىتصافماإ

هدصانلمجيزيدأىماللئوفيرواقولممدكلىؤيئفبامأفانهالغليىعاالخالفيالفأليخكم
السادحماكثىآمويهائهـميهاألسنفهلهومااالافىلفعلامحهلتقرعايقوقالقيعافيرواوفلنحكلنحا
وبيمبهمموببه6لمفمولىضلوأهـناثيافيليسةأألقىلابنالفادإألفعاللاال2ثرددشواد
لفلكلالمصمههأدصفقالمضياماثرالبيكالقالهدأنورفالموأإدقوهرمألدعلىوآخاكاهذء
وذثهلىىاصادخعدىأدالنحوهدأفوعئدانجلعاأببئارهداللثمكندالعطفصضبرخفضالل

ماولخياغلالاتاالولىحراقثىلهوبحهالطحثىمخؤإباكلئوأا
حىأالمذورصبهوفئيفكبمةلريقبلاةابرجموإىأحااثذألكوافأعرهثإلنعدخلهالذا11



ال

نىأئنكومابأوآقونةأوجمبأضةجمانهلىمايتاطغااثولهالالعهأ
رهيللنعيرمنلياولمنلأاامالماالببملصفالشجآلماثولمبائبا
خعةآكأوسفأتولهالفامافبلياقلعضفغوأووالتموصفراعض
اأ2فعليهضقتاسمهةنتلةوررالمجركرداارالظرهاالقيدخلالمئاو

كمهلوأالفائفزمعنسشجزأأأىفصرةتعلهادميهلخليشافومأو11
أايهثمماطاموأحآونحيفىمرثهاعيفى2اللبمونصعتعم

رطالاالحالؤثصاليعضغنىعنهافاقفماالعبينوماهرضمواشالالؤروعىبحرعس
درمنعامحةالبقزله1ثمذكوأومفولهاألنرهرقيسكلىلوسنمهـمبهجكراض

امأتهمخزشكمصاادالئالصكرحاالمشاهدنوليسيهاورللةالصررالهيهةمبعمرافىوحمعثيتدرال
أولممساحرأإألطماليكلوحلىاصابصهبيماأمقادظدإلىاأليليلمالسكااهذاةلىماذكادسبأأللى

اعااشبسطهعدابدال
اكطهيضئفماهملقيالرأوهشادفةيممدلخصوصسةاالاذلفىهيفاثهههوألدةيقه
سقباواعديهالفعلايقاحالمفعولمالمةضهوصصدلرالقعلال3لالفاصفوهالحمابعللع
الحطاالدعأؤظامللافاليلوزخثيرسطفيلنىالصعولااتغليباماماهرلهتهوتحهـبيانر

االضعرراصكبدأونأفولهفلوهوغيرغكالظطالاالفىلطاالدعداونأكملهاوتأصاحمه
فيالمؤنفنعوتمانلتعريفاكامنانمكبأؤأقولهندايطيراواةقاطلهفصتامامرة

يتادوانهألؤاءالحالمفاتهمإبهمتهمخدقهدأوتأكيقالالتيوهمخالفهالفصرآلننمئهاضائنثهرجصح
الشعربفجهلوهومنأىغضإقالىبفىلهتأفياجريصولكيهكماىليماآكلهـاألرضعذفى
اغأرسلناكافتابعماعمى9وايتوذانكأيتكلنأنجآلمئاتولهلىتأوثرمنلنقدضاحقتمي

ذوفخوخبراوالحهابلمصنفلهةالشعرإطالشحذهحرهامرسوالدي

نعمآغوفتمإألأ4الكق6اددرفثكدنمومجوناكلىلملىاباغاتلمالافاوتؤطفابهانسينععردانجداانأ ومنالفطعلىوتأشمن

همعماالحدنوائعشكهصإتجئااوصلىإإلببهعمبمصظاننتبسعنركدبلوولىلالمفعولمنهما
كثمرجمشاواوانطالتوجالباطامجمهاةنئفههشيربئلاأواثل

صالموسسةطافيىفعلىلنالضىاؤزرشارطمالباهتكلمعمما

ثهىؤاكذلمغعولاالومىأواحفنصالافالامىوتأقىأفهلدوال
لعرساركبتوافالحلتفيمافاعلياحالعننهيددابهنولصامزأنولؤضيه

أشيهونانهليدعراداذدغدشضرجزوالمفعولجزمااعمئصافهىحامسم
تعينلؤحدموالخأخصاراالمرادتعنبنةنحقروحفانالمفعولأومىاعلامن
مهشلىلمرواوانفيرلقيشراالمئالفتقؤلفآحليااحبابلصتىلحالكراذ
أىعنىلمفعولالمطلحاابرهنألئصبعلىاذتعاالنعهلطهـتموداايعنوف

لمفعولاوالعاعلاسلطالينان1أتولومهمااعصبهوحالآشيرارهذا



6أ

يئكبولقيشزرواراخحرتصافالةأكغحفىاآدفقافأألولى9اقالأماانامأ
اختلفافىاأبهرااسورارابهولغيشزيدجمزدارلقيتثصغرياهلىوالمنع

فىينقفالولىقىصدشلمقوابماصعرهنراىلغيثتمميكلبهالنةهدثفئ9
عجزعلىضعشحلامممراشيوراصدتتصحومالجانجطحهافيجعل
وادصعدمعمعدامفعرالجافىنحيمقينلغاعلطاالوتأخيمثمسهعولاال
قالمطالحالىالحاألخرخاةفبممناعدفىكالمفعولتبقاضميثبدالنؤ

االضمحثيعلىليالمغعلفاعصالمحاصألاففافالطوصوراالعلىالمفعول
دأمااغلعاقىاوتأشمنوفوألزهربئاشدشهـراااياوماادانرتلقمي

ابالحرفففيعخسكوالهنصوبئدااكداننصوبثوغيرالمرفوحعناقياك
لحرفاولمحواماماارسيبودعيهؤزذورإلياكوشرومأافزهصالمبتداماا

ايهاالمضاهطلقاتآخرمخعنصاجهاماذواالفالرلعلانوثجيلإورواذلتهفقاو8حباالفف
فثخولحاسفاافطمموالمهنىيالتفصعللقولاويرىاالمتدرفىالجمممؤهبيرمضفا

بالطشاهاشضالصةنقولألات3بخشقاالابقخفصيلإلطولهنتركل
صحبهةميتالدحامالعةضااراآلخومكنداقهاكحالؤبهمشقلثحاقو4فرئاالحايشكنم
كالكامألئصمأحستهابانحرمفىاجعلهابغاعىليبملسصدانهينلعالناسمممسبهيزبرهالحيعنه الفعلملىايهأسندافاعلانهوىلضلنطراثقالاكنللكملضيرالمسشكفىا

ثابذلمعاعالوزرحىحالمالقلتبعالونلماولهداجمهألقمماضاممواريققا
همكلندآفعاكاالصفقوذعلىلفاعلتغرسا4فصقهاوضحننآالفعاالاتامقال

قالواأهيالبيطاللوكطإلنظراواغافعدابالفأعلغعلىاعىثئال
قولهجماساللداللفمقمملهسندحقيققوعتزلحعنطلقالدواداشمحطلغافى

اغاخيهرومقولهاغلمضافاومنفقولهرربثىكعايأقىلتفاأكعكنطلقا
الستفهامامنهالغامخثعتىسوفيعماالمغتوضويرلماينلهنىمحشرصعوغثعيلانال

ومنهماوأليالمحبهلحراافىلعامواحعيعادئيالتقريرنكعنل

اناللمهاومذلكبالرونألادااحبأتااللهمعارأحدملىالععلسغادا
قتمرلمافاالأخاؤنالزطاعلجمفسانابفمالمعتابلغفبقتصرعلى

تطحعااطثوالبمماهذاكرالرمافىاوقالميئحعلىاالغحىلحمكللى
آسلفبعويرعالمتثبمجطاوهوأحتىلعقلاييمايكوانشةاوكراهة

كرؤلههأحببتضبهياالماشتعالىانةصباورطانجةاأماهصلءفأ
عرتفعيهاألياصشنجكلىواقطلغتاسمتارومدهوأنحلمعادهم

االكراهقفغاللبعدذلذلذصخققثالتنبيحىثمحمشذثياليفعالتهانكلى
هصعقىالنشعهاهزاهاعنوثعوكاماالكراهةحققكرؤفكؤصاكرا



حسثنرندصموطالطلمميهوتثويثغولاصويمسخللمبهمنهـس

ألثنيلغاليايؤشه
لمأهمالخوأتامددهمررقىحمفامانعالىكتيلهافداليهالممفلواثطظمالشامر

مالئىالشعااللومنرفظاشعنيالالووخمفالقاالذيتألدهفعماقواالهحوأنفهكل
لعكئالمضكحاالمننكلفىيثعالعكثافممينلملصاىلعردىاتماررلمهنجيفس
حافاشفيشافاكابراحيمالباكللئركاافقعأئلقكنهادالننادجيالحأالضطلىآدح

يملىفإبمما4صليأمنغأقمثنطبهطماتشئمههمإحبلفعهالثونيثايعماافلهمجىآالم2صىيلىماذحمرت
الحاالعتهكاحمايلى

وقيليخاابمعنىانلمعىألاالمحسنضادذكؤحمآلعليمنفريرحمفالئهانأةسؤنثهوالصنتعو
مدلكثكلوايهاألبهدواألثقاثوصقهامولهمحفالحنيفابفعلمبيدبرنحرنرلمخيج

ئآصنتأتولهبهالسعايااالصيرالاأالناكررلهاألمالذلىيخالطمعانمسئزدتعلىقاك

فيئقاكلهزماقياضمةعلماالنضمصبىبنفئعقفنأاإباالماثههشسانهبهففاهتمأكاالجمثهكبهيهخهيئقعاههة
ئكةهامحبرنموانفوماألتقمسمثتفكاةواناآلمشالةةالنيهؤدال3شالففماةنضحمدهاأ

لههـحالطوورأيث
المىدورالمذاالربةاالهوأكالاقديضنلنئإقواعصاحبهايكوأنحعهافآنهطويلصتبرحلد

أكلمبحسبكردبؤفثبذالحالقولهلشرجاللثنابياشدكايأقىالحالىثكنهدوضدفضألأنص
بؤنشلفظهافىقلقو4ليللمعلىكرالطهـعكونكردمونشجذلؤصاكلالممنىواغائهيالبيانبلم

ثالناهكروااللفطهالمدانضوحبوفاكراررهعنلألىوالحااوصوفهوماالشعههسف
منالفرزهقإقالهاسحالةلىأقولهكيمالتذواالفصعكرويؤناللهـارووأنوالئافطنامالهيأت
الفوائجبنالقومثصرسما1رأسههتلمحامجالودلهلىوتالطويلنرءنهوقهالته1لةأبعم
ووخليقنثايختوفاديعلىانمطاصألفىاكلصالطعىأصاألةعلىقولنوانفلىصافاد

ايوبوابئهوسجوحوالففنروفيافياماخمبمدفىإبرضنحمابإللابخالهاأاخاغامفأمجولكنبمايمئءصنانض سقولكتهئةباشالب
مالجشأتيلةحفولهالشاهدالشعرعيوبافوامهومنكلاالبالرفحسقبهاثبيطجنمى

ضيرأنمناالفقثيوماعليهوأمااالسطالحقحدفولهوهوقليلىمشخناابملناو

ببيلنبيبدكؤاالحاععإالوئوااثيبكانعيآمففلهإامبعيحدنعصاعابععوأنايتوباأعتؤتردأيناجمر لحالالرأمذب
يخؤمنالانلزاىمالمراداقئدىمنثرلهفاالبئرهوادادولتقولهأرررتألولاأندالحا

فيشامونااتمنأىوصمنيابدؤوهوباملةكاالجهلهلمحوأمؤهإتولهطاثعماانركأهـتتوةهـضءبأنسن نااطمضاليستفادقاا

مااتةناسبوبهنعاططوعإوراصابلنحؤغاتعلهأكسطرلمألإاولكأدزئاطوزلوكانحؤبمهكووهاذسلجنذ وكدبهاوالأولعالطها

مناآلتيبعدالجقوكدقلضمئلفظكاططصربممعناهامنشفلياللصاحبهاو
ماهتحىالهيثةالمبهنةققمتدممامتفادمنمقابتفولىدةدومعرفاحامدتيئاقمنلىلقعقو

ركااافهتاذآلهنءزرترله3أاخبمألدلزواانهاخاثفطرجتعااتاولوةفرحاانتهصدجمالوادتيرازرر
أوكلغةقافيسطلتاحاتوسثحكلهـ



بال7ساللوشلالمويينبميملتنببصكلمهثضياالشمضاولرا

باطراجمبعاوأععئلطاابفمدطراقولهرستعراقالببهللنلسامن
ننيأشصثئاغلمأكمضلووالشيهاكفيافو4فلبيىصاالأفطعالطامبهق11
يععلكوفيلغفلىاكملرطيقالعبننصيرورشىصنصعبئضدؤظ

طعابرىكلعهدأللىملعاطهالشالعغلكومئيلفاكنأعملففىوخو4إ
كدةكلزهاومنهنلهخييانجحميمصفباالعاعلحمئثلعرمة

بادهواذمئيهعألمؤأاندفعكللالرضمالهنمفىتعلعاهاللبقعله
هـاحمأكمحانألضاششاكالنماعنالالحموثيايالماصرحوابهالاآنلمع01

أأتيخىشاواجميحأقولهولهايفالالصفومفياتحفهصغهاباا
الناظهرلماممنبئواأراثأفوكبعاثطخفىظهلتذالؤفىذلفارمىا

أاآليةيخعاعثيدوعيهالمى4نهالحاصل1اغيقاألفأفتودهللمةجمنمعاصرل
ابلماأليقالندعلبالتحزبمعثايعثيعئواقاثالئعثواواثامماخهعانهتديلا
اعلملموكدةرسوالحايثواناليتعينرسوآلللنالناكوأرأئرللثاه1اا

ألزمفأللطفىإأئؤعهسهثطفايهإأالأةهطلعالكجمعنىالخمعتهـجموآذارأخممكالفيهأا
ملللطالثانأمطيفايبركزورأقولهنخئامابمصبدمالفاا
رئدرالدكأنجأوعباوجمزةأحةررجمامقدرتةلماالوقبلمة5واهلنلىافأا

أانأوأعرتهأمحداننبرتقديرفعرادوءمزهذااللاطلعامالقاماله
اافيالعاملارماجلقالاراسفيرأحقالتقهاناوانصأخيراناممشالمبتد

الضعيفانموتفبلتضمنمسئبتدأالىهاااخروفابنرفالكأأؤله
التسهعلافاظشدطلجمؤاأنيماليمثزطانهدمنفدويوخفمنمثالى
اوقالعاعلهـهكلىلؤاقبيسلهىعطوئبوكفىيرقولههذللثوجعلصشلشئ

كادارسالمفملهاغبهندازاأنافهلىطهلاكأالنيعذاالبلمملىنعقنعاا
تضافخبرمؤأربناناهبتدأوايهحوبهطفزارقدلبطاضالقمنشليردوحم11

اآتفهااحرفملفاعلالعطبنامبىندهشعاقصروفاصاقوبهااليا
للولمليوأرخأبخعدظهوفيرأألاصهبةحماوربدآتدآهصئخاواثديأصرئمةالحراا
اموالللىنجداتقولأننعصيقادمالواصدافئقألهيهتغاسالعفتوحا
االمالنفاصادعياالبرنصبلورلفظااسعصوألةللالشتغاثةا

اانللنادىهوالهعؤترالمسعغاثالمستغاشيححعوالمنتوحةالمستغاث
اهخيلمحاداقهلهممفتوحةفىأواهدالمنادىمحدوهواالثدضلصعاصبة
ايالىااثرختعدينشمعنىوضماعامضىلمحااينتأوراخلمضااهن
امهاألهورالثألأحلمزشتراغلغموزآهذثألثةدأحدسوقفكلىأقوله

بهاوصطحهامحطلمعلدرلرطافالعاملانوفاحدكملشالتخرم

آهووأحدثةغحدمنأكلىيشوفزاللبهالمضاهامينىافياوالىميرط

لهعيومدهاهـهودثزممذلمال

كقرثعاابيالعدكلدالمو

رفىعطتياسمأ
تعادهاوفولاهمقس

قتهفيقناو3زلض
ألفممهاالرطالتودثيجبد

كهصأجمفىسهالتقكل

يعكيرقروقيقز

كناهـشئمبعبالحرحمالأفمافوم
قعتوافئمدبراولىا

يقدمغسدكظهألرضاا
ا

بالفغإلكهمشعقسكثى
مكدهدالوآفسدذاا

ؤيدكةراميوا

الشاعرفوعرقاأبر
هانبئابهئدادنجعروفاأتا

هـأمنهبالهـقمالىوهلا

فبهـالمحالنهبهنرلىستأ
يتطالمالوفأاليبثزأق11

روعطوفافىألبىلىروز
الحالىأنكألطنتألبىكا

وزفاعلىااأشمىناز
منقهةكاكقعثلت

ثعاطظنالحتعحالىا
يراثفامالمنافاش

طاالعاخرصفىالمهعتز
ونارللسالمموهعلعها

ليكاكفتالفعصنإئا

نعالىشملهمنهئاتنه

رسكلصامىللةكوأرمعكا
اليكلفافأشرصرالمالعىا
هـصسالنأمماهفعولالىا

لرر01مجىفلتخالنفاو
خىفعولكطءلىالهمن

جمالمفاتايكونفيطط



حمصعمبع

لىنهمهثعملىقىعنلعاشهم
لجصاهنهتفئاهصلفعواال

ههونحفوضمنلرلهبم
ببالمنأثمقالعمعئج

انمضرولعكنهاهالمف
أفناالضالصغالللىاحمقاقى

منيجعنطنألفيمحين

11حيفااهيماجمىباالنجعرا
أجمالمقصلانههعكا
اخامميتاكليأأنحدعأ

هنضالمافبهم2فيعنا
امنشعوانا

ييزاثفتافاقثيانثا
قولهقحمالاررآلذعا

جيعابمعيالهقعالى
فالهنلىطعيعاط

باضألحةضةالمحىقلميمهـا
إلمرجعهوالعاهلالمرح

بعمللنلهولملاف

اكعصلرالشالمعصملبعع
اففعاأللمضىافهـوبئله
ماعيبشنيالبه

لذىثنعلاالعاهلكلن
انبنتفياصللصد

أربعتواناحامال

ضلنتربغاألربعةت

بهونعنهطاالنقالألذل
بتطغاوانألطوق

مزيدلقوالمعاشاالزماز
لناانالككاآءفا

صارسيالولانرلىفيا
متورعساصاسلىهوآأل

11لى4لناتفو40يل

عطعواكيهاحممبيىجمسوسحجحعيهعيحسةمسب9

جةفىلهافماقابضيمنثفمافاأشمكربئالاكلرأاطسحمكعسش
اصالنيةحيااهملمنبرتعالمحبلنفوكئهدميعوفالأأفي

4افابرثهـللانىاليعلوالمفتلففالمظددكوشععموالآجهاكمضافاآفا
محنهأالحالتعوفأباللطاتطحلىصفافاأوصعرااثفانفاقطععلا

فلمفسقةفىئهأالمفماشاليهعنحزلمضضااذصدواداشعمعموألنم
لعاملانيونالحالكحسلحبصطوالمضلشهزبتئررعأبرطهالجزاتصالل
هعاصحصلىاالممبيلفافكذاذالميهنمابخالفالحالفىلعاهلوامفب
غالفانجعألىثيهجزفالحوذادلسهضالصاافالفضربشكالاءال
والنمتخاؤأشالمجرلزأجمىحيانقالثاداصازينرلابعضنكيرونقل
فلمضافيسوامنهلحالالجموزملؤاوالنعبمحلرنيثلكىلماذانةياالظ

العلصلصاحمبهللىالاررثطامنبدانهكلنلماتعورأوتجزشأولمحزأليها
حنيمااددعلىبامنعوافواناجمئمللحمواتامصاانةماجمتافتملوا

تمعلضصرفىاأيمنعنىلىجمأوالاالق3وذآللمطامىيكوشمماالانجخل
ألتهبمابراتبواابلصكيرانعرآنفىأىأللودثنهاىفيافولىنصرجنقىا

االيهأقولهكلشطهااذاعقراامالتاتبعسامتمويقالىااذاهميمابرااشعوايقالى
زخحموالعياساصلاعلهلمحوعاجمعنىممدعهحعمبممى
اممفقياموانفالكسرمحألخلة41قيالكعتالمصدرألميمىالنتج
الكلفبلمناعتأنعصكلشوابماهنقوطبالوىاللاالسفى
لعبلدتريهااراغصالعانهعليفىلىاالل9يومهأنأفو4علاعلىفقط
عليهفالعنىالفعلبئدةمصدراللهانالعذحملا4حصيهونأخبرواته

العياتقااواعضألماسارواعامالقنأعبالععلصلوصرحتأفعلاأكسكل
وهيللةألاحأميبطريقائدءعيهالمعنىنتولهءلمححالهالوانضمبرفى

فهوبئلةقولهعسلىلعلةاصماعليعشاعنىاذننقولهمصدهـعلةانعاؤنرلهلفا
بعةاالراالحكلمبعضهاواالأكصتنحالفشلفتعاترألرتلئاوانقودلقعلا

فانابتاوافولضدابدابعضىالفثياصدبرياكلهافىفألن
واللتولهينمصالعنهأاورزفياقولهالحصوألصهـرتبادفالمراصطثمما
قولهشقالاضواللوهواالاطالمناطانثاعدتأل9اهواذاىقولممأييز

أمنرلوراهاوىوعبرويأليهاكادالمنافاوحهأافةاكوأضلحالمن
اتبرراتألن1صأربروالمجالحاارآطويوهيمبتدفىرفعهلوباا4فيلفبا

فسلاأطولالنأذردواتالوجثاتماملىتعدارريموزقبخيةبأدامعرنة
االحأتاألمطحمهاليبفىنووى1لىقنامفيفياردوااأللمزمالمجردلياسعصا

أفولهعميناالكدعمفمعيزاالحلأقيناوهلىنعطالله



أل

اتفععفشلهوالفمالفغ
آساذجمرظىأزهـلجممعفظمؤناوروهرعنأضماطمنشالنيوعحلموايضملغغاأقهلى
هيااهوجنصنصعرملقاجضيخهالئقاهثمىاأفولهلجيالماغالطبضقهالوقهإلبمةظمن
ثأعيخه4فىكابضصجحكرضىجيفمتعتئهـضخلتهحمعلىميقسمريفلعرذحخلق
حااإءفىلفةامامةاطويليايرأففجيلنىشؤمكماك7الىاجكودلعلكثيربمعئ
ارهـاءتحاانهلمهولىيقوالثعملعغرايحمثيخهاالباليحثجةالغعلفاختلطالعنق
ادمعبوالمرأداللتعلالكاولكلاآلزهريئشزلطااالثدثهصناساهزه صقىو4لىا

ثأفااروالدذاكأكابمىعوجهالفهواأىدهواوالثالثقافولهاألنجطسششبهالعن4اخا
فعنالهلغشاذلفملميذانهذاذتاعالفااللعاتلهوجعاآلدممالرادله11

مأخوذةسىحاط3أىآشااألفعتقاالثافىآقوالمغحدامكلطلعلمةفعطجمللغلطقعلىمن ملققد

النمصمنجهحهىمحولهمأدرضىالأراامعاططحامىرقهلهالقرفسوالمجيلةلفبفحأشقة
هراوحهاعتررافةلشرحالربائجنوصاووشهمحوفىلحاواااكأمرمثءبئتأأقاررلحلىومن

انقحهانضلصدتوافعأتفاليطاثييئانتفميلأمحمفصاإهزااولصصاالرحاألرجئاألرجلين
نراتتطالىهـكاكرذبعدالزتيبلعيلنقىتمأت91كزابهزئععيدعدذكرالمجموييلإلتفص

لةالطلمحافعضاماحدىثمدكبهمضواغنحوررخلىأكجعغرصالةأدعامعطوفاطبهصجزثىسألمجأ أصمصشفافصالاكبابخإجمابلمحساموعلههالمعلزتلائةكبالبقأكاصا
قاالضتصاخاقاببميلغغافانجوذهبيدؤفإاااكذأيررختالتامناأاثصبرفى
ونضصفاوجمىاباعراوقعءالبالولمنهافلدامالرسىاوفيبذابابدأىللوصةاك

يممذمصدخوإار2وإاالؤلمؤىكهاألديددؤوعتألنهبمبهردهفعبيهيهأنويعاأررااا
يهولاحأبرالةكعئطآائتاأثاأنجهوإموالحأل3األوذالالبملأباتصوللغوماد
ت4وانفلىبهرلمعىوانلهاتعدكرعلىلعطىعبهاالىداهبفولؤصيمعاة ا

رورخلورانالانهالىخعشاوذهممآدواخسنباحسناثإفبايالكلبا
ثمة191صناصافحعبمؤولهثالمثفاماعامرشكودأوراأالأتاثثرمزهذشئإحرهألعط

تهلألهاتأكأيلقرآنا2نحمأؤيرمؤؤلهثوهعتدلةةمضأىضضانتوافئخراالجالريهت2ئحوبا
افركاققرلهلمدلياىااقيلهاعةلجاوهةثجمعفياتأقولمكطظروكيأرثزاحدعرهـأا
4ءقهلهكمثتقةاإفوةافعيالهىاودلثبهعزلمجفعنالجمفىفتقهشاشومة

هوءصتمادفىإألسساحهامعرمةشعغهلومهابالدأنغادتمالشزطناكزتماونانثالثعأن
رقيدءاهبقغؤهلهوحملبااذاحمهاحهاسنصوانحتاكوموالتضكيرهالفلتزمفااا

أءأثغعهادليمزروازواصافأريل3سملقابالزتعزاديونوالبخدكأيونسزجمراتصرسكاة
وألثفةكأدتعريمهالفظاصحيمطلههامعئىاثطلضثنتانففقاوأللكوكسوفصلارا

را5اكطيههثصرولكؤدالمرادىسقفىمصنعاثمىأفضليالمحعمسنعداطه
رلمعرفاكأبلهلماوثالمعرثعلمأهصرايتخعىلملالسامقشعاذاأفضلأحئأذاالث

خاهـمهـاعر9سهـلبحىردعلىأأبالثعرففممأفولهالثموفىامربدالراكبأ

طسث4الءإأرالفىلىادلخافهلىبالصوؤنيعرففبنيوكزعلىئدنزاالانيأفحغمةأ



دلفالالشعطوفثباألولالااشأللالرزلطشابهلدئدولثلي
الكهتهىئعريمافواحاتبفلىدسناميجمتكرهأئألتيالصفيبلظ

31رأاهاأدشعلقيلاللهااللتثعىالشاعطلنههـبعثاالهراأىلغعثا
قيظفطالمعبلعظرافنأرمهلهالهاعالممىالميميمفالعراثعبكمرالعسا

قوللببدالمظدثخعلىممعشكوهغااىبنر

الدضألفاعلىولميثغؤدينعهافىةالعرأفأرسمهأ

اإيتمافاالرجهدرنعصبالصاالثهمعمقوليئوالغلنيلطاجمفيملئحىوا
رلئمهـاخيتوالعراكدددعقهناالخالقانيل1الحالبأحماواأدإاصحاؤائولعر1هـدورئر

أفيلهنرجاىكدحقا8الماؤهاأابألوماؤأىوعراكامعالىئجبعأوالالغفرىلمجماه
بنكربالفيزلالمعرفبألاطاصائراوهىحالهرافالمجاألمجامالصيروماؤاوقرتأقةجمهـمقأكف

افعيلالضالغطبريمعئما8مرالفامغوكاخايخاامحجعاللشيربةاطفةياالالمعرفبلفأ
ماإنغضرهوالكنيرئغنرقجألب14اأوالمالألجييمالعاكاورفاعلدتعلبماجمعىاأىوحدكاجتهقولهم 11ادلعوسداصبماوأنافسهمممفؤأو

الفلكلجملىئحالالمعيلاوصؤواالجماتيهقوزنىمعالموعونحكلىالفواامدصاىضهـة

إيطفهدهحمهـترأبئآئجتعراوحهنرإثتؤبرذلدبالحافئااىفاعوليابخععأليسجمعىفاباجميهلمعرفبدغظلمقانى
11رماأزلمدةورعلىثهلاصهوضحهـافمثرحالتعرنىعذهافوأفأزاثمحمبثاداىانكيلمتمالقولهم
هكلءاطادناالشبامنبد

11قهالومالمحاتأديالبتكزكاحمنسقاهـبيالضافثخلىالمعرهباليرقلثاماولىبماكتىصءلى
إأكمماؤاقاضهمعاالفاعاصمئنىهناالمصفااللرضىكفبيضةفهمزألريبعدلزات

أالماسرصاايهههثقفنعصأكاااالةإلثليلموأتكسرلهلفضنخمضهمطهمكإالعنواأثثأطممشثزصاحبهااشأليكين
لالهثلةهنكانقنممحضة

اعمسفابجصبمايمجيثقأمحلىالكسرأامبىبشاليأإيماأتأواشدأالكبالمعجمبئمهـقدتأقكفلنقكارصثه
أصمتفرققاقولهةمتدداكليقاقويأكطباالرفادالهللقئيلسلهلىالانى
ابعضكنافالمهبرآىأياطعنىالجيمآبكهنعلمإثتولهأكمالتنرقداالتبد
لثنكيرمحهـيالتعريالالاانيمغادتعضةاليرشصاحهابهأنلرااقهه

بالحالصهمحاكوككدلنعرجمالنهلحدالاوأصصابقوفالذكمدوالمسوغا
نقىااليصلنهآلبالمجهولاعلىورعألشاعرفهيكوانالمحماكوميىوحق

برمحبرعنعفاألصلخلمعئادالكالمعهةيكودمعفئبهادالصسلاجماكفي

الكنهابركاعألماامةنعالمضاارلطألوانكاتاىالتعربروفمصاصبهاا

رالتابمامعغلىلمباحبطباولحاوعاإنيبةراأاجعلاثلحبهقصلمعنىحألبعديئامحئلطببافىباا



ئبمتماابتداتقصالبرفىيالمجىعضنجاركافىررمعىثئجئشلجلقزالفرشاانال
رقصدأاءبتداالمعنىتثيشسفااظعالفتبسإلياحعلياثبتالركوسالبل

البطفأخاللتولمتهبيذمالعىطمابافبيضايعضاهعايصاتوله
أانهلطانلبلعلىإلعربردىاوالىيكونجمعلعنصرائةالنءيرأالعبلى
العباداتتحرجمدنفجمقاالثعقالضالمالثواالصفةرفعه
الجارأديمشالمسوفعالرالعسوفالىلنصاالحالمنالمتالنهناذس

أصلحىاتاجملصنالهاللاوخعاكمانني4االبنمإلسرخرفوالمجرو
الجيزراادمالمبنداومنلملاكلدععبىءوايضالمزالمعئدككومكلديهألحمال

11أقوكقيهابتداتأملالملعاثيوييهوزءىلقالمتأناالجمتونحز
االوانميقفوقعنشحبأههحديتعاوضعىلعابمىغؤالهةأصمفىأثلت

أدشفشصرتافبشأنشكقالواىوماأصذاا2الدألمظلهانشل

أمفاباحوةانطنفحيرأكخواأالبلفارحادهفياشبظلىالناسأوالداتدى إميوكلثعيربقااخعدودةعغغراادثرعاوقىسفاورمحاخفيخعزىداانرد
اجمدأحهامنااملوماضفتؤظتبيعيتمأغارمحعيبىواهمالبلابالنا

االذكهومالصعدراصرحصىاليعيردنمأضالمحصالففداكثعهفعخىهنا
ايدايأرلجملزملوالهفيتتركطمنهموقشلجعيمففرققكلعابهآهلصوا

وقاللهعانادنمدبهابامفؤوآاسمعهإثئلدىابئهـاالسودوؤاا
قالماقرورلهعثمؤققللىاممنهعليهوصركفلةنجأخوقعدوحثلىافانك

111أرحيضمانعلةانهفالئمامطيهفردوصهعهـرلثبئالجالرلةجمنىا
11واحمطفرذدفتلىبعيريرحترمهمصرححفوعابهمفألبىايمررافىوجيرا

أكاافئبوقولهذععنئحاللمووممعلمجراوقصيداطتلنمغأنعثدعبمحيرأ
أبلوافيقحناةوتالحولهاثنتالشثىأربعونتحلبالتىلنوقائبعاريفى
أأهوكشثرودلبهيعنالعبةاررالعددمنهدامبااناتراغاذو
اإشفنتممخيربنبتهغرااصنصكلىاهزالعددمىاالمذااذاصاشفالنههبلها
أواضوهىالعرابفىدخواعوادهابوارديبححىأكؤدأضافالا
االسودوبصارمواألاانالعالالفياظهـزميتايلىممسحالجغمريقا

اابخاحآرمنضدثاليشاتوامادوتوهىعقواحدمالخواقىااافمةوالح
لعبريهعرإباليريخطالبروبموامؤفيثباثبتانجومقدبمفبأاألفياب

صحنحمحت

عليمممفلىبودهسد
اللصااوفاكبيضمانه

هاوهؤمش

حلىواربعوناننتااق

رالبهأاجمافيةسو
ا

السفموحمودةلفبرالى
أدصغالعددمىاماحأل
وتزلحلوأوعنةحل

حملضيههيئهديخكا

ئشلمعىالشحألاكل
يسأاحالثبهـالف

ايهفىلىرارجهداعلطل
لشلىوفدالحلاصمن
قخليهاصليلكرسوالا

ددممعالىصالنئىالبافبالموحا
إنااوقهأماحرنجه11
لعالهاالمحصخىاغألناكزا

الحالىصاصبكناذا
مهطبئئنكنماكز



أنالمدبكللنمنحئىليالكنلظبئليرقطالفسميمضيم
نكرةرمثظشقالباالبياوانامعالئراالدييدالحقهععرفلك
لهدلىاوفثثلىرط

للععادعمكلاضعثحفامىعطلنسؤالىلزثل

احباليلميامالنكرهتقشالحالهوضكبىةأطاصابأشصأبالأنجوهلاكنثرمزهثيظ
توللتيعىفالمهدببمفلىلحالارلىفئىسوبعكغأمصئيشوفأللوظلبفقعاليملمثهالحالىومالىقثولهفلىف
مةكزالعاالةاىأكاألقلفولهتعريم15يراظنقدآشلطلللميقعوااللهاةقرمىيأ
قرلهمئأصيقالمننلرلشمالرلمنغعنقرقااللهأهلوءالىطلهصالفلةاجمفانؤمئ
قولهفىأونحثمرئيرماقالهنلىقيدقرمىفةلمجحلةهلفوداسأنومادموادوؤخااقريقممناالمالبعد
ديداوأودتأالجلفصغقردؤسالتأبهمنععتمرلعاالولهاهزأهلبئوماقإلكافكاصكرأ

أسخواالمعلىمولهطكفجاقكىانجهعاكشعلالصشإثوصوفالثادخسفييابغرالكاافئ
اورطللوقوخنادةخافينرإلوعليعيذىطداحمثموأمافىوامنااعيمئعيكل
لطالقولافالعواالشاتمسعاتةكالهالعرآألنالوأوالقمقزنةجاألبااذااندنافأحهع
510110101المضالفامالطالحمحمانم

ائئاوأكرواثمنافبألهتوصاجحرلتحرفااههمئعهاثولحانيهأوفاالتحمكقلمالىضاصاوانالمنهفالسي
هااصعااثضاشكللىأومىليهانحاالمفالحالعنباعتارحعلىةالنوبفااررأأفخنجهةاالدلأما

ااالختطصتانلىهانصبهاأربقأوتحؤألأامرنجماذا4قيخهافافىوأماالحممجخ
اعراذااضرلننريهطهـىقولهزاينرالمصدرممعنىلىثالمحااثقعولكلواما4فاالظءفى

فىأوجعذكسةصتلهادهنهلوهواصدلمقواثتالوقاهسالوحمفااأنهفاثسؤغيهللضافطا
برحهبهكلطالهنالذاشذسهاجعاالوجهانثالثهوفدوبهـىفارحاا
فهلعاعلاالهنيهاكهـالجعلقىيتىالثالنهاالوجاحمواالمىوجعلألحا

وحطسعاالاقىلنالهامدطوالمفعولضعرامنعاالدبنآعاىاقىلنا
ليفالقفمالحالئاللالوحماهنهلممادعاكغافىواحكيلفهيرالمستاس
افالدبعقاالوحأأكقىفبهعللىهعردبالشالبحاضلنالثقشافيلاط
اشزلنعمذاكشؤفيعاالماضقالشاهداللألرعرساذاازمرلهمح
ينفتجوبزالخلهكنهمثفصلقمانعتبمأغالمفافاماافصلحبمامارل11
امانوبهتأمللشلرحاكهلفشالحابخافىلثالاالوحاأتثلوجلا

11لىالهمزمأيفيلكطسربلههالمضانحااواهؤلمجرالهمزةالمصاف
انهنجولهكاكرالنافانوفمللواالزالهبعالؤلاأماوفوإلطالمضافاا

اجماقععهجهاكاهذعزضحلى1اغفالمسيحيلمضانحااوامانولهناص
أمورنالثهفماحدلمفماكظبهالالعىلحا01مجىطنآلمحنصسا

االعنرأضاالئالنقوهالليوأحمالسالمضافرهنماأ2عاطاوجمزامافيأ

صمذ



أل

كيوملىههللضاثراأبنهاشاولانىلعالوبالنوضيممأإممىثا

قرأكماسفهلولوقرأأعناقأملعليياوءفيؤفكوصافللكزااليخةشرحشبرالىا دصعنداقهثعئاعئإاللبرفيكصتقولهصكلىاكطانجأألسلفبض
همعوأاللضبعضمىالزنحشمركويعىماذلأىبالؤمماذسىنسظسرلمجردربعفالحارط

هصدعنداللهمنكلبايرالمسترفىاأقعالماألمننظرفلبالرمفامىكبدفأصاخيعا
جماالزمحلمجلهنصببالنثتالمالغسيرأظرفدحتقرفانتقلعنعندلفبعفقفهاىألفظرفا

احمابلبرفصاثظررحثمالمياقاررلماالقولهلدصءطهاخلرىخةاكالتاطكلهللحمعالىاطلآلفاألا
جمونجيعاللجويزلىبألزمبممشهمايمكاكللميقموحشاطايقديمأاا

اثعمتزفيانضميرمنااللرفثىالمستكنالفموقييمالعقمذهسسيبولهحلىمنطالفىحناطاا
ثهلىوالثالثالطرنجاطط2طيلالحار3لعابناالختالفخوارلمكالقوالشمبفوهرلن11

لةوحشاثينيقولالنساضرحامخعاللثنى12حذمدياواكلوشأنصالتهنثحالصيمماااا
اوغوهاجمافعافىقهفضهماظطالأورسنهـأالم8ياياهننرءارونوليمةي11

كفيالنئئاامىفيلأضوفمالخيراذاكنأنرليالضجهوفىعتهاالنعرلودنكىانوتمهادرع
بالنكزاالتجداانكاوالضيرنجيماذأئضمفيانارفيخندسعببولهوالفرأماالالراأميئكلظر

وقةفياسنظيعرهايزافااالصيمصرقيزيهينااامقالثفويألأأدثهذاوتغتهضراا
إلدالمبتدافىفضمىرملىالممسالقارونجنرسصمازصشابهشوقولهمينوفرتثعمئعيأمخلص

لخابهنآسكلعقفمىعرفحةخمارحقهقهاوإتعظقالهوالناحمالطآلمنىوالالفاعلكلطلمياس 15

مههادقيزالئاهنالصلقييزالجمونانجمر1اسموصقاقولهأوالكمةالفاكلاسبمفى
اجمامفعفصلةنكركليفمىالنفعىطبتفولهنكزنموامقوله11الببزافىاارشفبهبرهداماا
اللفنسماأوالعملهلطاهرييشرنجفكماناالكوفوشبؤزواماالشكنمالبصركايادااا

ألحدمثمرذطبعدالعددورظلووزورحنبةلمنعوافيئقعدكرهاثغعؤجولجت
حودحعدهأطاالىا8فووباخلهيزالفاليكوؤالمرفوعجخهـفضلةقهلهمعرفقفاليكيشكيزا

رواصوعةأصهـاالطينهالنىولاوشصعوساالليزسوقدالكمالئفركزاكونألمجرورفغدوأما
طلائنوبطاأمديكونهـتاالمحرورمع4دلرفافصوالومنىادالزهرتهضراوفالبعض1اا

ادقعيميخمبرأرفاكتافئاضايبرال3اجأضاغاباليرفعولهاالوضاكيىفضةثقريخاضقي
آللألبهانالشمإلنينرحالورد5لباذتغفراأمفعولىثاجوالدحل

بعاندمنهالمرايمىانهاننعشيجالصفتعنقأتهذأىأابابهاأقولهكورالمذ
اممانساحمارقولهآوتخصصهاغةفىاهياشتىصعالمرادمنهالذاشواغااجمهم ا

العئصرهكسىاالحدحثرلمقودهليهايخمالمسنموالمسندلئبفالفساجماالا
االحدحثرأقولهباتلمفعواقالباىفغهلليموهدابامامحرورالكاغزببمع

ربعدونودخلنىح3نطدعاهداآطااعوبغدردددنهيمكيولالحنا
أنبولقالأصمقلوبرزيغارطلوثحنللمقذرلهالمقيرامخالادهماألمقارويصا



احدئمبوبعدفرعمخظغاهدوراوموفعمعنليعثثياعكاللئؤف

هنأقيرشرثاننفتنرلكناالوحمثالمتمرله4أدنعصار7عوامارأبناق هحاألوألعاطاا

فيقيلطوبطفعهينكافطنطيرأأنقعسماثالنافالمنلسبرمحاطهكوصهواالمهادعذفا
احةراصفوااكمفمدراحهإومرفيفولهملمعطردشكيرسلدمابعهدشعبيهىأوفىنامبهـتجزباالرفى

أيضااعلىناثباليهورخكعنكيرهاقودأابألجمجيزييىفعاصكشاباطنمنكلياأناصانحوس
ذيرواهأاثيألسهداآكمهنحيبريعاابىفاصآتثأرلقناربيهنولريريئلىأما

الهحنفضكأذئرغدنهجوالقدرمحعادينفئممالأئخممتهاورالرالمفنىفواللئابرمنفادسا
االمقممةانجعاالنحألالحاحألنهاشكاقالهاضدفالحعلىلهدصواقميزوهواتللفعي
ءأتفملهءيرينيروألتبثيالهفم

ئبلحيئتنابرإرأتهنوفوللثدقهزعبفةماأالمةلهيمقماتكلوإأكأيفىلهلطومواحارهواصصيمخادفتلغض
الحالالنةغألضاغزستىماثاوالحااللمؤتعدفىاالكالقيندثاشئالجمعىنصها

115ءألعالىاصعمؤهال
اوانتعهنالوهدقاالىالجلةمقيوعدنرولجمونحسئانكدصرطهالموايهابماارتراأص

اامالأباننغاألجلىأاافىألحعااآ3هاوالعات11أسقتهلحفذلىاهناأىالمجرهون
هوللشعاأتعنىاالبهاوطافروععتهفئخاللألءدض4صضةاولكيزلطءاتكلدللفشين

االياهجممشوروااللىلتإلببنتضنيرواقيروالأقيلوادسئمتااصايي5فهاةيئفصلاىالعيظ الممبزاتنعاالمدافيءلىفىور9هذاهوالهشاكتهاحسىثفصركنالثلطوالمهاالصطالحوهوقبعضث
اهشالمهأىل4هدفماالاررالمنلألالةهاهـعلىدبااللنألثهفياجغجماجمتص

كىكوزفىءاتأحمروهى
الخهزانعطىيهؤاالفصلىاأكاأقههالمصدرلمععهلهافةفالثمىأمنافصلقولهىتهكلعاؤةالفدمة
ادهـ4أالمصممالنئهوالفصلافإلمصالهـالملالحهوالمعقالذىهوااللفصالالقزأناروالصدى

اتقالانااللماملانهـمىنليخااجائابهبالفظوالعدعاالياالبلهاقىالفاالبفىالحاذأفبهوانينثالغ
أيخعصلمكأانمامملمضآألبلالةصريممعنماممنغاقتلمؤلإعىطلىئعفهببفاةبانضمنصوهـم

فهفبناللهااالط

ونجلمهكليأطتوئهعهممبائمونيئممعليامئألمعإلوطابمتزهضدينابرميراألدفاتاهونمالحالانهماأحلىئمييئ
نألثيانينقياشاتولهلكعاريخخلىلحزأصميشظ01هلهإلنتلماادعنااغايكون
اقولهاتصحوفالغرداثهأوبالهؤآفولهوفذبرانلقعيزمغلاهوانلفانهيزاالغواعاأوبالقفة
أفصامفأمافرلهفوكلبفساألمحماصغكلرأماعةناكرتمضآهآكطقأممرألالجاملةباألسمايكين
قولهلبالمرقلهكللىاألسبفألدالمضرعلىماالقدماعدذواتأغيزالمبارطاراشعمصرتحم

جميزانهااحدعيخايزلبالقهأولىدالنهالعافدماداغإبصداألصكاليقعاقمافاحلصفالهوانزودل
بمهنصحصاقوااقاكلىوالرشاأؤةاأوشرصالررعثهروألمقادسيخبلقولههللهقلياللمشنقةا

هدرمراكاولدكزمدأرسا

اليخوألنهصمبكاغأففةالىفىئئخدعرفااجصفاوجماسفلبياتباللأللثافى
بعددهذألوعناألوقسمتالضتمهتأوتاؤنبعانفوااتاؤتبيئقلونخمغثشواا

هجمصرلعمراقتسمقاقمسماالعدأكلبعدطغأهاحغلمنالذولتقييزأاأقسامامإقيعتأتسامئهـ
شاءتالىظالنهضيئتعونشرحيالقكاهـفتاحدكثفىلاتاثهاتانؤعاالصلىءتمف



لدجوكل6دبهرممتابعثرئغوأشناهثألتمنديلةمدنلطقىاثرنقيبدوفلابعئندنهموبحلعث
إذدعهاسدكولنافوأمميمالالهتنهافاطعابسهطعلمماملفنأدشعشاالخينمقلبف

رزينعيخهقعنعااهمخمىءلهأننهداألحمدمنضحنالنثةنغيبمماثعياأاثنىعفميأقولهغييزشموببعدالمائة
اذالحاليثتنيةهـاثرادذءالقعالةكعينطيعئسيقاخولففأربعينبعيليرزئأقعلهويتعرفها

أتاحةغعليهوكمأكلهوشدأخبؤمحمقيمشبخاطعامة4فيةتايمارمفهـاوعض
خولىيالمحالىابتدبعونأفعثفرمهادئكينلمخيزرطالثفكلصآحواباباطعا

دوعواالمغيافىابعوقيعدمالضرلفولههتقرخالممدعاثيخهكعنردحلدةقبئلهوخكلهـفرأهاغيو
اتتصفلىاحلمالدإ3ونزالىخولولانالحاصلذاعغباؤهواحداحقكاالعأدة

غواقعالىأفولهثرظفوتاذيلولمرائىاتعارقعلىىبهحلنثقبلهافى
فهاصياألتآكيخواورلتتصواالأنحىانواعمالواتاآالؤضجكمهالاورلالىلجمال

ملكىعبناعمنلىدالىداسحىأقوالهالمصىءلةلؤحدكامافىاملمارمأدعاحادحردالغايه
صطيمفعرلمقفموبخلةهلؤعماانعكلقاوتعل4عخرصاغلودـاكاالةاللمأللت
اكمبواصغجزموإلمصنفلىشاثهحولمثىهىاالىدونحئألدخالمتهكالالفالوا

عىقىاوؤفرادالاثفصلااقولاطراذورخلىتالرنياتاؤبألقيلاكلىمنىاغطلىوهوأحداص
يمقرا4زصجمبمادجمصبالمعردفالوهيلجنمىلناالمقحيالنقللوالقيثيضحسيه

مملميحعذكتدعببددعداكااللفنهاواألىرةابئقودهورعواليهفرورةمقفيالععهـلكنهوحه
ممرصوفيضبىوالقيايهأةهـلامضمراجراهـاواالصعاقوضجشرحخالدقىشيئاصوقوجوباوقااثء

األشعياجمهييرغللحلعددااعلىبناالمغاديرعأسعأفردااديراحبعداثهلقعانخافىاالفسبم
يهأبامممثموووزفىبصع1حضدؤبلىحقيقهقىهـلمغدلرمماثرادالمقادبرالنةمرجملبعى
علهاخلكلاناحدهامحالىداسدكالمةورإعفقةنلناكطأدذكليىدولالمفدارالبعوالىلمنه
ليهينأنأصفمصوالثطقبعرالمفادفولهالفطردضرحأثمنجالفالهارعثصرنجرمفالحندىلىوأل

كقويعهحماادبينهأمخيعاشؤطالغعئهينثطاتقديرالنايتعبئاآللهالفرالاروارجمعنىبيعهة
وحلىيتشترااثزيتنفوفآنهكضبانتكصسؤأاافىقهلهاآللةياآللةألنعسهرانقرر

والجرالئعتعلتيئصذههةععىقتيصواتمنوانتدففىالعربةالأىاغبئلحافىءتوة
مخوس8أروجمهييمئدتبلىلةهـلمتشيعابلةانهالداكمنلمحعىوشاهاداصأتليتافعةجالص

مندلضنهديرالممفيراثاحةءلجزبلزشثوصفولهاهلزاالعمفودكايةدريأعكنعاتبدرهوء
شبئآءوصلىمدرهـكاأحذاريلئرتسحاناصلألاقالعقبيشصوؤءاافمملغاالهـضىكأ

امغاياالطاالحرببئوالنهالسلمحكلوالمجفالفىاأليىباروهـرراكادأعوعفون

ملىئج3نزايمفأبلفآميهالوقدءالجزفلتباويرلةآصصحعهوازهرماطعالهواالرضشدأين
ثالنةيروفسخهاعلىاازهرئانقدهمالالذكمهوادبدرالجربرفىاوالجريعنؤأاربعة

خلحدهماحأقصلعادوالمأربصفأوالعلععتعرصائئاعيسكعللوايصيرصودبا
روينأرميالوزناثساحهكببزلمسافىحالأدلمعقرالمرادظاشطاللولعلخسةلصمحرمالوئاض

انثرألصعنااالفااالنهثكسيرهااالرضىمىقمهالحرالمحةحفمنلهساةيدللهرو دودكلت

كعبمعاءتعلىمالجلى1فادإناعهلئيتفكدقاللفىكاششينرانويلناهودعةشثيقشا
نخألتدظيثميهأ



ثعالاللللتسم5ساءثرابربراجمهبلكأمايلهلىالثانعاراسكملصامموملىثكلالم
رننمبهااقطابتجعألنثمالسللثهعيتاحاظثوجمألنمولتاالشياموذشيمفه

اقالشيحعالىببمي اناألولىإاامثساراسحماممافىوفىله2وحصاسسمالثألنمىنلى نراصمشا

امههالمالحئميمىاميفعلمقاديالنقاتاهننهالثاليخامالضيعألفىالثنجناهلىلرنه

أحسهأىزإصمابماشاللىاثىقعضرهايهمبمآآاإإنىيزإإولهفامرلقفيزبرذآصمعئافنهمضيو
النالعايخلعقبالنالوأمافولهالذات1مفيالمبصالبالفأفساملعن111الئونصكرإلص
الحاعلاعاثرهمثقالأفووالنالمقالديرامآقساثالشفالمرادايلى3ادةاثيمالحانإلم

ايرسدالذزآلهبامارقيلشعيرثعياكنماوكلمسيراالفاالىانعاهخقيفقاسميعالهايا
018لخموهناردصععمالكى

خبراعرقنافيكوشفولللوندكرهـهنبممىآلةالذؤالمرهـمادارنصااحساقىألحنبفةلبيمعى

اوسعأانوصإقوأذهكولياوألماااليأزلفملىاهوجممهااضعلتغهوبدكاىأضااناألادمتمكمأالهبهممايكليث
خرابكصرورفبذاقنيعالمامنىالذصيىضعاوطدسقهععاهذأا8مااغاهومتداكيعرفمهت
رداذديالغالروحمععطلىفيايلطوصراقودالهودقولهانلرثوماالزافيراصفيألونهولع4

صالىقهلماوشلهحبم

ماقآامبمفبآنوبهتإلااططأبوإامااألاصلإلإلوبالحاألناالحولدالىإاهعربلىااوأوبفوالوطصبنا
بوبالهوانطانءبسأل

القفئعليقولهاوتجيقوبرفعصهتدأايمعهأموءيةراحقمصابايعاتجافىموفعاناحألواهبرروا
بمهواداخعهإجمىهساامماجمهلىامشبهـبهالابجمععأىأباقاقذملئأاةأؤظبئةقتجراماتامبموقو

هناهـنطدالموبإلمساحةئبيهةبانهالتأميطزبمحمهطكيرضاالثلتندالعلىسلهمالفاهـرراسررح
هذاتمرلهغييزتأملاتهالشاههومحلهطلاوناكاعوبفيمررازيياوتولهراحهموصماهلهماصاق
رزاالتباصاالضشأؤدالحالامارراوؤضصانهلماصريداضاتمبعدوافعابافعهحا ءيهشيمراحسمي

غلىلىلبفففىآالعيماخلمراادمىفاقالاعلىانصأفايمللطلىانأالوعلصآلميهوالسالهثعدقإثساحتواوابحع
نهاوديهلمعهتالئاوماواقمزلتعرقاالىفاخاسهااا4نمبفيانالفاغرررانزبااطؤنث
سلهأصفأخؤتقمثقولهةلنعتقركايلاطسنتثمضدحؤاحاانشيعهةدخلهب شعئوانإينذئعثض

قوانكهىلوحلسابموالساالمجقرعلباافانثحانإافيقىفااأوالتآنبعوااوالقسمكات
هإأايعهمىعرروقااللارأاا1ا3شايمطرامااصاسنلزةنرسسدامقماكلنئاأروتروباهوبهقرعب8عبق
حديداسهداخاولم

اإهوءبهليطبصومنبوا9لومفوطعتابإلابوراالةناأترشممهاطيسببجماعتذمعلفأالىهواالاليادالنفي
نهـومشمفندلمخإ

مهاالالتصبعالنههاواررملصحقمميزمحالمالاانالىودبيشعحاببدددشس
العلأفلكلمحوالضنأديكرتاللثبصأربصأقاتبيزالميدأقسامءأطاونحوذلىضجبة

أصاالساشىثدهئالبنفانعاهقولىاساشيبتعلثاصيأاامرينافشيلجيمالقيالككز
ةانهيرقالهراااليريأللةاقالسثبوالمواافىالصااءنالموفياالسةفىلىتكثعرمملىتماابتلزط



اال

لمبيقييرآلناصبلمحنقيزدأمآالمحااختاؤآبهنكصغوردنسبواأشهملفطأ
لغاملاباهمنهبههمدنضنا4ءأعتاخنلشابههواالهمنهولوات

زيتافالغشيههددطلكلبخةربببظظمفئلمعنىكعئرنجثرمحاافىطاللبالن
لنونالتنؤغواوهآلقلممانهثطوجودادالطلىارجمعرانماالطيها

بعلالفمقغاألفطأهيالصماظذمسصتبقحانوذبأقييثههه
لالكهشبهتاللأصيداألمعتممااليعمللمعللةاهواصمعداوصي

ألنعليئلوههذاألحضىددلسبىااالفىالنعملوواألحضىدبىافى
ملقائرألنههوثصلإخسلدالفمعسثاؤهواليرنصيطلغواكاشقغال

15أدلىثشبكلهاهوالثعىفيالتهلألقوصههؤالهالالضميرو
عظةدلباالمراألنلالىامعزعانلأناأسفأكننعاجماتيلثحر
جمهأىالندحوالغنجعالمضافجمئماقولهثهانعذمأنباعباراكاال
ألااالمهلمكيسحصولالمذيلالقوننهيقوقانمةاافىاالجااللذمحصلبيا
لىأساشتعياتوبهالالاالحهأشنتهكنءونسالهكننافيلبيانئألليااك
الثعربرقولهامملفىيمنصيهمانمراالفستعالللرأمعنحيمثرقهاسقاصح

هأئطتهـمنحيثالمدهنخهثسللفمؤاثسعةكلثطبن
الىيأكطوهوجمالجنسيمبعكغمايطنتييزااالنفولى3إلبهااذللطدنحكل

فولهملطناماقالهاللبنسفاليتملتهيزهضاللنسبهباشاوانشخبيرلجعبابالمفررو
أاألرضىازواتوالةمفردالشبوأماآ2هواالقييزاأكىوافرد
ققدأيكزالاغاحكلمبقيلانتقديراسداقولويكتميصونالجراجمةل3

ااآللقىنالمثلىبإلسكيؤيااوتأوليعاأبنواروىالوقيبنعابينلشا
ربيماأببنطوأكلصارتحيؤنبعدذصيوناواتكننجيرلمالكاكاألالمقدلز

هيرأكمعيوكالمثللضحفغطاحكلمئبعضبدليكوناقاأحدعبئوجعلى
ممنوارورئافاعمكهزصفعوألباسقاطالثاثثائثاتاضواصيفكلتاأ

االرباويضرحوالععلقأضرعالعضلروالاذلعرجماتلتزملمكاصعم
11اثصنصفيوقالرالمفنفىآلثمعرابهابلتعىمنلعههايضافدألسفموقشو

أدطاوعهدإهلبيبئاليهالمعىمسندفىلصليةاملةواثيظيرذأشتهيرأإ

المحالمفألمألالثاكة

الئنوةوضصوهواؤاس
لجآلةكوجمثنالىئفعت

النسيبنؤقالهامرالنون

كاا4فعافابذجملنم
قضلةاالسنادضحقل

النفمىافرئتاموغب
تومهبعدلنصهنت

بياتقيهننلبطدينيضا

ررربآئشاالجنسبر
نمحوألاتبكوقافاف

زمأتعالدؤلهلمعولا

التاليرقيلاألرضعكيها
ألرضوحمنانبلىبخ

رائاألرعنىفرسف

اعكثصالئااللنج

لهثفكبرطامحؤالعيى
عالشمضلناأنانعا

نىكؤأاهساكعالى

موهوالمطليحالمضاف
وهوكيرليهاالمكياف

ظرنفعمفامهلملمما
نكرمهانمأمدانفصل

نجيزاوتباتبينم
جطأحسنهزهت

عبهعرصاووكرؤفط
لنقديوحعرمأحىذللعاا

بعاراوأتقىصضرفكلر
كعوككيىمحليكوتأن

سافانتميؤالعرب





ول

ليهلمحادللتمييزاللايبعشمأفئلذكلعؤاشايخاألالذالعصاللهعأهرللدأ
يعزوفالالحلىواتماروخعدالحللىلألتدتدمىآقويئالمجاذطلوألتاحا
اقأالبرلشبرأرضياالياالسفةبافأريجواصمبهطملمييزارافمالصبههقىانها
أايربئكشبرمنامضافاانحعمئلهازباثاكيعلدانحهنالةميكونالاألإ
لنسبشألصجراالجمأوافحدأماحلداثعماديكهظلالورثلهلرنىضأا

اأصسغهانحعدرجارساوههرحالأحسغيمعاجربمالضافقوبا
الممرالشقاتاألرضكعوناكاهومبدرنارميالدلجأكوزنضاوروطاسز

عنلمحوقييرقوالعاأكلثاثاالمسائلنىفدخلىهتغاجمواكأالتضرفى
كامعرثقدالمبمنالشهمعىأدئعوزلديزولوالمبتددرالقفا
فر8منمذواذقررهاثحعأساهـرمنمالحقبؤصاخسىحنسصمابهأوو
ليروقيهزفؤرودإلهبمتحهالعلىحرددأألتقامثمليهثعلىنطلىا

11ذالجاسسفىخظفلورواذللفظسيافسبثينههال2برالنثانهواصلالع
امنىالتالهعالمسفهلهاملعزالفءيفنرائىيلىوقيتبجضياقيلالمجز

رزصالاشقطعاراللكهاالمتصهـاليكوناغبليسآكلهـالمحهجاغأقبلس
لفقطموالفالمفرخافىإكهشالموماابرشوخالوعدوبحيياشايماطا
آناكموبألعدكللةأاذطفعلىقاسمكرحاشاوقالركليهيخ
أوتقطعماضصليافيصكلتاشوثفهاتاعؤقمنعخثنىلممأخرا8سوالحيمايقح
فثحرلبىاوقولهنغطحأواثصلا5ئاثتسعاصورلمستعئ2دتقدمأونجيرموصوقرله
اتلحالدمواذاااهثدمنمقوكك8الىعننىدتأخيردداالفليالعثالمنه

تقدمثوجالشيراانحعثالآلاأللىوماوقولهالقوموراألزاكوفامموجب
خيعتهابعثلىلعفةللؤلفبهلىاذاعننالفقداستالمعتثنىالىخئءلى

شلىلميملصهصالهركحقيقتهامسمتعمننىنأخرالىلمالةفاهالولمجا
اثولؤشىدعرنبقاةمتأخحمئئللىرنةالتارتعهحبثإلمنتتريربعد

تاامافعلهكلتأوفهوأخضروانلقهةكأادأوتغالماسسئرجبالمقرلهيم
وقاأقسامتيعوجكزربالثةكلومبعرقهلضىلهاتسلزهاأليئيه

ولهدبةللهتثنيهكأتقدأوغؤوحقولهأشاروقدالصجااوفقدمتاكجود
شاهـلهاإوقدماتنملهوأالصبهاجملانثاقحممالواةمتثنذسبرطماالوات

بيوبصداالصبهشصاماكبففدانمنوالئانثلمشىازكاوصأرخيهـلمحلهبةا
قعبيجونرجمااالمعلشغريغححرنرالمللمفغابتقيصنالشاوهناا
دالمعمثالتنتالحلجباصابنوإالمالدعالدةتحخايلفعبايلفئأ

المعيخااليهملالااليامجمحفىةهماااذالببعلصقوحمكذااألللقرتىاقرأت
هنمهالمخنىالمعهدخرللبنسغمبعضعىقأمعغرينةدماابشالو11

رواألراالمعىفةالنرالمستقيموتلمعىبألمفدالمشثيملمرددزفالاخودقيتأ

بلبصللسهنىعلتا11
اوعاخنبكأوبال
البعزأومطلفااعدأوجما

أؤخيرمرتامطألم
سنئىالملموموجب

اةنليالمنهنحيفشرليرأ
مثم

حهأحدتلى3الالىصما

ةازشكدخيراثوجم
الممئثنىهنه



الألويمبىنيمهافىال

االنيمافامئحومرظ
كنفانرؤداذ
اعهفاثمتعالثنااالس

مخوماجأمذتبلس
اوممهمفلبلأفعلى

قباعهصجيزاففممنعطعا
كالمسدرايخلتفاصحأدت
لمبشعوضىوسوكالبفر
أوسانحموضوصاداو

تفاقامنصوجوترجخيرال

أ

مالغاللعتعادمتععأداالألوراالالشثسحمعمظماذالسعم نصدلم5

صلىبسقىتعهاالبلزبهنبضدفلمحألاصالثالعةجمولنعلى
اائافىفاللعلامعحياأفىاغفألقولهالنىهريئالىلبالدولغاكا

منهأثستئضهمنصالفانبدفاقممفمادئىئيتالمكاجصثئءن
نيكوقمعهلمستثنىامنله1صلستفاالدبأنيقولقابحبقصادقممالتوادؤ
لعباراهفئمثلماعداالمصنضىمحوقراععرألبهئمىياعلىمائ
جمالنأكطهـمهصاالستشالكلنوقولهعطماانجهعاالاعزضهشلياهنافىلألقع

همالممتمئئىمئالمسنثنىفيهاالشئناموغصهترأخمعثىنمافيربردودبه
األنريالفومالمردلالعومافاموبغيراوسبألمنقالعامليباكظربمعاليمكىالينفها

امجزطابينثهطالبتىاطاورالزالقوآاقالقاممناعليبارذإلنمعسوجو
فطماحاةاخمايراغبنوروضوؤبشحاجوانجاامصالمرادنقلهالبداذ11

اغانهنبدلاالنالبملفيعضيرمحنتافانيدااالزأهممدهثاكنشحاخاأحلى
4قالنطابقالزاكأاليظصاوع4تالمنثئوبيننالتطابقمدلغتلرا

فااماوأالصجوزاألبدافاانهقوهايدااالذعاماالعشابتهروضجؤووضىا
هنهعانمههاغكأخاالحلفحيالىوعانىضئافيصقةصكلىىالمبتقرم
ارأىلرصالحاهدروالمذاكأيلونالبدثكونيفقبللعاليكزثاناأحد

أعيهإمقلعايقدرالممتتنىبلالمويمالتكزثبتقلاققاداسيبوله
االنصصاندهـحنمثطختمارالممااوشنعسصراجمادهأليصصمنهالممععىعلى



ولم

وهوقولعاالشطبلبيالالمستتئالسابققدماالحيصارىمألباسمحتي
افلبهانحوحابالملىالوبددفبةالظلىنمالذمةسرىالجيدران
قولهئكااالفىاالظرفعةعندالتحز5ثنهيركافدلمالحأدالتعراك

لزاكلنأهمنالصالكالعربريب
االففمحكلمهمقومهافنمشمخعماالتررتبعالجثعةاختاؤابخالىوالىمما

صقولهتئرجيلمهثرىاقتئعيالوايافسواكأومبتدسواكووأ
اعوأحمالثيراألسوافىبعيضالااخثمعزكاألمهاسواقىأنتمياصسمموعلف

بكنليمالوجياشعاديبهفرانممامرصحفغاهعغدبعادسوكمنيهالغ
ينجنباألاحرالمجالهمستعئخئأقولهنهثاكزمقوفللدغراخ

ثعهعثااعإلنحىأمالمتقطعاأمثتثىتعلمتامامهجباكأاذاكالمحجوصيثه

وئفعلامعنثثهمابلامحوللبما
لجوامنالتاسح
طعجهداغاالمسقثئ

يدح6حمعمىعسيإللفى

تثناهالساةداتوراأق

قاموئيسلعوليى

دلقهالنىوقولىزيدا
نرهؤأكراماعليعرسم

البعضكلككلىلممم
هسهناهـالالسن

اإلسهتتنهفىاالجمزلة

لنممبحسابهالواشىيا
تناثانيةأباجاسهطلقا
ستننلالاالةتكتى

ظعهادثالجميش

جموشايفآااليرسيخكل
ثحهنىوالمعىفىجمزبخا
لنعطلغأاحعبهاسا

لعالغوالبىكاهووأجبمح
اثستىاذلثعيصعاقى

نا8سبأفىوابهعاخبر
مادااتبمسوانكلن

فياوينصبنبلأبرقهت

لحيهاقلتفأيخافاشغلت
ووجوباوستزفيهط

ههماالبعضئملىط
ممفلهمبقاالكلصن
الطازبعضهمليعىل
ورأدشلهزبعمهمبكر
النمتميوالىقوله

مئلللذثمالحم
3دسافىقأتشبابأأال



ثتثمفأقكلانثفي

االوالثهورزالبنات

وهمرهنفرتض
الئاثكررواللدقثهاممئ

يكنرأللدانهف

بنآتمنمهـدجممعبما
هناركذلئفانقيل
لالدالشنكوقهاليتالت

م01لشلماظ

لميلبئوقولأكلميخألر

انصابأمالعيىفاور4
اللهماضيألمحأاألن

لىال

انللفزمحاألنحمو
الداكوشااإههدراا

ماقياصدا

وكقلاررأقوكيامدأزا
لمئلكر

ورالمصأشهصيؤتهـطاافعذامساآنريدغوثلثتمسالنرمقيثثالطورر
قوثألالثعييرنجاندلطوتىاهنمبعلىلهغترفيااليبهاكامزنجعفعسسهمبر

أدمألايعمفافثصاهااانحألئمبطنالمفلمهرتأنطعهمرواللهذفاس
واليكونزورايسجملةتيةمعالثيإدأيرميبريلمظوروبمئألدالمففرآيلفظا

كهفكمنمفاىثسةاالمناحلىنصاألؤيعوضحبنوضليدانر
مغمرةارةاالءفالظالصاالاليقحالماضىلفلاحالوالعيبأةجملىحم

كامحاروشاثذابكصااااكتلناأبرصبالشئقاالفلشطؤممسنثنا
باالصثنافمكيماليضونالبالمقصودقلتكياشااللنلشدعوىااوفها

فمموغؤتتالجلقهالشوقفتطاألعراقبلالمعفقبدهدفثاقهالكماق
احدماللئهألكالتعلقعبهافبلىخالعراباجالمنوالاالزورشااالذيدافكال

اافياهببعفعمصفممعحلغالدنالمحالغلرمىاالجيورؤهىثكدفعساق
الحرفدرالفعلىمىالمركبلجنوأهزفيهفااللسننناموالبكوبافىصف

حلجالفعلفالحرشالثرفاافعلغاساباكماناريلىشربئوأحيب
ىلفاالناثاعليولابيدوهوعالنوشناكنفاالبياتنتأركانأىقوفعال
لظرفمغطالفائاكلشكلطداذافافاقؤشامخبركنففصبنهـالداكالةبعض

لحالواأوصافىقوملئقتجرىبعالمراللولترطئالحتهغاشفاقذسنسافائ

ابألرطتنصصولالموحدموخالاتعاالدتطوشاادثاقةاقوفىوانكبر
واهأعلىاورززكهاكللرقتءحئشصافملىاكمأئيهةلظرانعالنحاماعلى

الجيؤبرمجلوزئنااللالحالفبهامعىالعاميوتلىالمسملتاويلالىفالا
بنشحروفاذهبلعهيدواينيمقاموالتصبخبرلىجمااللحتخذأوفىاتسيرالظ
فهينوجوآرناسمهايحذثيراشفأنولهواعليزكطايئيننهطنىوا

علاامنالمفيومفاعلااممئكاضصيماوعد4فاعيخبانىركأتعذالمصل
الالبمرئنسالبقانحاص11نومةاامعضاأوعأالكوفيينعفدلسابقا

بعفلدماميئونظراانمهحااالوعدرألشخلممسالاهضاعلىيعتي
ايدزاازيداداووروخالزثالزوراصاقوماقامفوبآشالمقمودهنليملصرا
لامخلايأإوزقالعضهومنعلغهالعضخلهكالولا4ءنالم



كأأتمممعامدللتألثهل

همؤلحايالىأبكلدبعيعح

بدإلجماحنأفىيافىء9ال3اوصفستالإالغاالىصراولوتأفاابئوكى لؤتقايهنلكلررديهحتصمغوتنيهيمههفتدخلا6وكل

واليخالأصءااللمجاىالحعالى4اهإهعلشافاسبعرفععبهمومالصدكل
حمذالمدأشازأثهالملهانتهأنبمباطزرائدألنعيممادمعنىااللويلالصقمنصيعةنآخعناوهث

دتاافىكىلأأجمالىالشوالجغقتعيمالبضقيلالأكمالاثيمالهئفعليلئوبر
وركأروولمةلمتفاتاذفيمملاصالمهقبلقالهأايالصلبىرابجيبااغالدئعميغولوققي
أخألمدبلهصهالاالثفمىدعزمثاكاآدألدواوباجضهالواعنأدمحبنئزانمكون

الحرالذكاومادحهوعاءذكلدشايفهممارنياالفاوونتمرفعمأهـادهاسىيكونانثانيهعاللظا
نلمزدايلجارابال1موملىاملكلومسلىفتبكانماتكذلوأماصرمتزبلر

اكأماهـصيلهتلتتثوتوأترازوةترنآهـهفاهايموهامجألثهـئاجمنةهـكل3نثاااألحر
01ءكاتلمساماالنوضرباطللخالومنحوبلجاللةاوامستثنااخألفعللهدر

ءتسلىضزاأفالكلىاممهامبزمومحالةالنافحهلعثمصاشاسنأليخ

لاليالتلىممىراممطنييررواللمطوهتااللودالصماىغلدتاثزلهموضأىخبرألمحؤم
مهشللوجمتياهولحادقلناليماويتالاقهـاينعادحلاريهوعا
ئعضىافىأواماجكلية14فىالىةلةالثداكدالفعويواهب3مضارفعلغلاالحمرنبمغرمأى

هراثلىمديرتفقعلىاهـهاقزعليوواتداىوالةفعاعلىمحئوالفاهرافإنثواهد
فرسلفذإدبخالععمدرامامهـالمتخلثتمعمرايربرحعاضمرفهثسااشفعلعديذالوممث
خدقيءنىالمحدئقانوأوثرلإلخبرأق8صأائزقأعفالنوناقواشحرنحيؤيهددتفريئتقى

كألماتبلىأطذاأبهااثاحفئءلىضيتعفوبحرمضارحبهىهاهـمخواقىجمولغهتعلق
ةير01النآىف2روئدحأءشالىلصالةالعامرالجلةالهثراهدمىاعاصىقولخيألفما
لاعتهسحمطالىيهلىدمحلوالمربنرىمبزرلينسبةمئماالرامراأبفغأفعدأوبىوا
مأتدءشماألاتالبيعخىقفاكأرزفيشبناذايغهـمحاتسكصافساةلضائ

عممماخحالعنامممميتلقهةاسهـطاتموساررنجبعغالحرحىاأفولهشنمباالنحوفعلى
عمطنغاصاوادبزلىأغغأىصتعىءاأفولع4شثبف11فىلحصوتهيكنزقعإلنبلححمهويتبنمنى
اقأئارإاافإبعياافىالتالالتدضلأةولهفدثىوااوسآىصالنثاقولهلههـأهتمفأغتن

بثدمددبسه9ماسستزأنمباتطحمينشنعليقخالوعفاواىالععلتملىأ

لقىتأاظ6آفيدلماقولهشأليكهنإلعإلىصعاقوجوثلثفصسيرضتترمصولهماوا
داإفيافتدخلىممعازاثدذاألدولجرنحواوحكحهالزىآىأاغاغوا
صموكانجماكأفوعزقاصيألىلتلممافولهاففعلالجرالعلىحرفلى

5ثآمأقويانخكييحفاالخمنثعنخطاالهمكةقولهعنقضميمفاىضثم
مرالمسافىامالم

ةاسةظضعالأحرأخولعةهةكىثخذاهـناصباخظغاخأالالد
ساءنرثةأتحعكلانبمسبميبوموألمبردوابطهناصهئدسعماذهمأبنأوأليجنض كيءكأسسإالتي

4ملعهسهنسصتضماحةاىكراوابعحوراصاللخطىلىت



أاألفليالولواهئيئ

طالمحندئىلهمهتهى
أجمىمكةعيماللس
أقثانحةالسابلهاإل
متغلعدالثىيك

كيتلاليالمسئئىمنهكث

انهرصىايثتجمدءآل
فالم
احمدشمعهلالأادمالى

لحدمزاالمنصادمالى

هثاارائهيتوثسا

قيقأؤلعفىدتاافالر

االبناكأوأدافى
صرباالمهمى5دلبيدث

بيخامترددصتوبعضهفيا

اباشرخصرلمكوابالبط
اذاالكالصالىوتة

ثئوهواجطبغيراعلى
فاقآواألستفهأوالنى
وفاكلدكأمنالمستن
واغاالالفبهلىفال

دمقالماقياالعملىيكوت
فرغاكسمؤاسنثنا

للعملتصخقداملافالش
عمنيشغلاولمبعنقيما

وراالذماقثىئصولى

هلعاعاأعلىبدفزغفى
فتنصجهرواأالزومارآيت

وماممالتورالمفعوية

بألباههفااليزرو
الالولمتذبهنتغسعلىص

شهبلمقثئانعن

بكونانامالوداهآل

إلوهبرممتعشثناألا

ولصم

ثغمباهدأليهبىلعالقالغعيالمتقدهعلجكلثريخلوالثاالمبدنئما
واليعفمبمالىفيزيدايممنثاإلتهدسهىمعمحنوشصكاللخاممىفطغطش

نولجالهعذوثشهـابفغأنبملسابالكساشواوجممعئافمةالساررصل
لثامدالكسافىعاالسيراحكلبغبدالماشنلتقديرلالدخبرهاواسعفرقة
الفرالسيرانحكناللألمحكلهادنخدالثجخففوثلىانتعنلالعيان
ظيىلىصبيخلماذشوااتعليسحيمنتصبعابعدهافعلىاكصفورقابنادؤا
ننفاالمبعلىلةاالفلياللخفثربراهنهرجمتصيلماطفهألالحم
لمىفهأشثراحمولئعلىبالرفعالفاللفشربرامنعامتب5ملمراؤا

انتملبلبمىأاااللهثغئالهةتئسكئربحنشلهلورلمنهأبكي
بئلطهرفماكاالفإلوهوايراتصرمليلمتتملىبعداتاأفطعأقىلمصنفا
الةنهندلىبناعتصلاالستئنااقوجمتعلالمألئكةلجنالمنامنبليىا

لدنحخنيىبنهرنجزكالالحميتقهلىقينهاللنفلسرثعلهـاصمهم
والثالىكيتقعأخلهمسماآصبئوهنالئعاعراسالقسبنحنادل

ااغكبياقهلموهالىألثعلبقوكيشبنلنالثطواألوهواوهكيشنجيععر
11االحرفابهذلكىلثااوماسهاوخبرهالىائيعةوليصوماجمعئكخأوسا
الألحروا3عدفىلهثاصميالوامعنرواألستثناوسكلىهفهبعسنثناهأ

11تاادييبجيزوواناكويخوشوالبغدهلتقهئصبالفهحيتعهذهعالحق
قالقباكاثمبهقفىالتعاعلمجتزخمعخيرااتسننئثاىتقالذااتثئالمفى

لمطاانهوغبفمنأمهـوكالامايفرلائعربجمفىبؤصحلسيبم
11خاصدبهايرالممفلنفىفافثمعياقناصرنحكرةلمابعدهادانالفرغانثقبلا

دصتطؤتقولهاالجمرعيهاهعاالمممقبدلىانهكلءقيلضلافيكتبطلع
اىلعاقوعزصاثاةكعنةلمنابقرالمناسبهكيرمحلأفلثذااألشطرادد

1اغدشدبعضوقرلهوسويأبغيردتثقهرارهومحربلىأأباتنصوامى
بعضههانهلهحئقطلىالهمزقلوصلاأئزله21خاشايهدبخالوهوالحرور

لقوآاااليهلىنحوفهسلاكشئيافيعصنكاالاأنهـالموأاللهعن
نجعفلفاعلانانباعنفوطالفعرلبطلبصبئايهالدهوافاقبلناخاسا

االصدفيلجمثممثتفئجمالىؤملىلعالعلافيابقعنالقوهعنوهوامابعداال

ايفيدهلىالالثالعلنعبئأامالستالهمااالماوالمعئممهنلااكثم
اىأقهلومثيافالمنلصآموالغهاوالمرقعقمخيرهعنااالتعهلان
ايمكلالمعئهرفااغعافلقرمأفلافوياللتالالمدفبلعملااناجلمن

مدناقالزاراايردمافىليماسكااغتعرعاقدماقبنألنقولهدمنلعوله
اافىعقماابرنبفابلالمرادجماقولماللنادهـايالشصاليجملذماهلهامأيعه

افهخناال1االريرتعولهاقامقيلهفلئشاءديمأتبتعإسالمتالمبتط



ا

وراصداالزوالنفدبرمافامالمحثذهياآلبلهفىآغثنجوماتقي
افرظايسثتناوسميهبادثىإماملىااوأشفمناثستثئصذفوامأالا

لفشلاالىفىاكاعشادالغعلساخلعاشنكاالنرروامحافامأثههع
ثص

ييمصنهدلممعنحىقةالضعقداتدتغرردنقدعتالمرادمنهوقوءالغعيمنها
مللعاايفضيبهايعربانمنمأوذلمصنثئاانح19ظيالستنناوائهاالمسثئئ
امنلعاملاشفاهانالععولهأشصاؤنعلمحاحصلفماأمالجزألعكون

أققولهطبالوىأاآلهوالألمرأبلةلضأااألحزأمنببقذلمااالمحراب
زورفانهبئلالبنوكباترمتراالمحثتثنىمفهفطجنمىخالايكوشد
اشيكرقيقوالألولمحانقمنالمستئىجئممىخلداالمسثثئانمعممالع

صأاليجنممىكيربخألطوشدهوانقطهنهثئالمدلعضلمممتثشا هبماكد1 يعولتاورفالمتلسىؤالبايوكلىصاهملاليهثاضمهأ
ثألرهربئاضراحمنااراخالىلمجالرالمنقطعخامعداالسهنمواطالقشنئا

41الضيرنهلبعدماولمغنىافىاقاينصرالىاهذهبلمهذمنصئفبدلأقوله
لعنمدالجدكاتضتلثعوكظركيففأأللمروكاأحالفىاضوما

جمضابديدلترطاباندلمديالؤلعنيئالمامأابو15لىهـافىك1

لميجياجالشزألباأيهألجمنغابعرفاحصلالومبإبلوالرواوليقفأأأذلطواالبا
بانلثالضميروعىوالىغاولماوئطثذالطصلبعضانهزئلاثامناداضاذ
وحررتلصعقنىازفىلذكضضىالمالحرفحفأفامنالمغقالارضى
رجلصفه5لعداالصممعلنفىاحرفحعلتيمةريمولدالطريفبرحل

لطواالحمابدألورالراأحوماصاافدمصلذالمماواألعرابء
جمرلةعندهمالصفيمكطفرقؤعطانهالىلحوفيوناوذهباالصم
هوصامجابدوهذابعدفىتاكذالكنماقبلاعاارمابلبألعاطهال

بهالبؤلالعوأيالالعطىحرفاشفئصوروالراماقامولهمةوؤقىبع
ورفولهىااهىاولاالراكاحهعارريراذاألاتهافىتالحهاساثإلة

نذأاصاالفايالولىمافعالزقهلهدقاييمنمسيملىافهلوقدقرىيدصرب
االوقمررووانالىقولهكايالمحترساأتكياالاحدوأليدتضمناكمله

كاليحوناشيةقيمهنالمتكالبماثكراآفاليليببركآثنلآلإبماهةاثث
االأفولهتاهللطرح41دقلمنهالمبهانطالىوامالفلبآلعالهقييياف

بعضحدبابالمىأؤكحيابرفملثيربنراالوعرقرااكطباومعرئأتحعيا
لىافسيراعىتغئمضهتثئبالىلمسالبىانلقسقوبصميريصرحولمكلهى

اهجخقيقةليرواالابهعألنهالأبهنمبرليىلبىلجازآيم

ور

15

امفح3الخأدبئكلان

أدمنقطعاهفكائفالم
غذيانكينيوهوان
فىالصازمنعنفان

كاحداذدجهثةدا
يعربأقالراجوهو
مكمكأةادباعراب

لجلىهبدألأشيكوت
لثاقوالمنبعفر

االاأصلىلنصبخليا
نلثيلىوهيعربطج

الىنعفولهلشفىافى
أنغسهماالانهدهمطن

رفحسلىلسبعهاأجعت
مانعسالىوفالانفطهس
قرأضهم4ثليطافعيه

بزحنجكالصاجعقاالا
امناأطإانخالطقيلط

ماظنجلىعفعلىفى

مامجمثاتزهـالمألفاليلءا
مبلضالقايالبا51وحسد
الىقولهلنىافاللهوة

شكأحدواليلتت
إرفحقوصأاتكاالص
قلهثاوهواله

تدالىقرلهخنهاماالس

االبههـرحهموئذقنط

تلسباثلصايأا

كأاألبدادعلىعدالرفع
ولويفنطخمرالمسنزئا

النمباأضطاالافرئ

يهتنحاالسثئنالى
سففعنبعهةالفراوأعى

ىنهنأبنفطعاكلوان



مه

أصفمسالئعيأجانهالعمبعئعلليذاثأقمثهاثمنئىيادشعةالسعتأادلمذااليعل
المهفعماعتبلرابعملعنانهعلىرنيماحاثباألؤنىتثدئعمإهدابتإصاسائعألىتوفىألنصبلى
حبةلماأبهينألأألثيرقثفىتظإدأصهبااإلوإليمارتعالحةنماطزالطحيملاتبملامعملهمفا
لمحوميالتعاتتثأ

قواإىيمىشالهوحالوإادلتلداءدهـءلينىايرمقهااالعااخأففوئهااوااللالالصنصعةجمزيعئ
يفالمللاصاالطشلمولرصآلبالبديذأالىصبءاىرذةقحوالرربخابهـرلى5حرماأل2ابتنهاه
ايائنلالللغمآنرفيكازهندماطالالألعالمقولغوتداقااذاانعكاحلقرئلهممافأررلى
اشيةاتاليبقرهفوبوهودوالعلفيرجنها115فالوأالتالىءكاالالنبطعاه1الانباعأال
مرةالمفمنئلهـلمبلماطفيالعياالللوعهساحممعآل3راياامادفعفاموضعمفمكل بنرمحالىاللجاروامحرفيفاعلانهملى

11أمخاهإإالشألميهأأبطإاالحاهولمالذىااهثنجإانإالهوافلىافىاماةلىصفىاكلىررتا
ااتنكهطىثررالوالثمالترااأأمفرظغ9افئصهلولدأأأامالاائقلهخيرمملبهبتأاال وحىدبعرودااالبدالبرنبصثأنموا
زاللهايعفورانلفحهىلفورقرفواالخماافيوالؤثمعرالوننهالمقطللءنأتنعصتاهـو

اأصميمىلوانقعوصرراررلمجربلدوفيرااالعراباألألركالصوتشةومالشلكو
البالاالقىنيصابالعئايعازاشحاااداأالدضوبهالحاروجمرم11إيههبلجرمهـمعىل

لهاليعافروقالبهرصساالوالشاهدالبعافيعطفءلىالعايىولاالألايعىعافرواالاا
المصتفئقالمتممعدهالنحملىاذثسكدبلعىاكمااصد2جهيهفغالىبقىفىاشارالعاقفأيلل
اكراحدلؤجمدالجعمذاالداراألحادلمئاررطلمخارصااراصالىمادفالفائلحفسهقمنولبانمنعى

االفجعلالثالثتجهكرإطالىاذعنشعقحودأحدمألجالسإمماثمنمليسأفاثمنتثنىاايضات
حلدحيعبضسميصيهمكقولهاألنسقهقامهكصمثارالذىالىنالمحارانطااموضداغامصريبغير

يقاكافبهاوأقالثعااشماأنماميهملفناقرلهولاألنجنىآخيزاوحمااآامألاللصآلفتاخاللوضافهعامالرمكأل
اصحوايمةكااشناحاشاواءحاذخصرشفهااللحذألاالستثنائهالحرفمهصايغبم11قكلمالحابال
اسالمهنافهمامضاقعل

اإصدفقوفىالمعثئق3اثةرلملتهكتتفيآلياقالعاكواكأاالحرلمبرفاوبنذاغلىوراياخاصأدشاالنالخعضيلزههفلذ وصأنماامدبصالثنىمطا

لتحرابرفىفينقفركاصلمألفكألئهاواللىوعدفيئخأيمااإلىأشأآفخأللنصبااندفضصثىهـفعه
خألوءرراوصاشاواغطغلمادعيهقين8واداراحعآحأمواهذالهتالتيقالانملىكاناله
ااصاالامدصرافصبكدادحرصوف واماحاشافالهيالجرىضحألايععندالنىصامجهشصحشافعاحدسترن

ابهاجالثوقممعهئضراونتعطاأللمألمقي931ذبرلمبرسالمفيماادابعولمبقاللىاعا
نضذامهواإ اماأرااداناالحرهدمؤينأآشاوآيولهيىودعاادانهافعذينوا

هم



الهصنللهيبوافعيةائهاينعندشصرسيهولجويتاوجهالنفيهاوقاقصد
امقابلوببههزبببدنعارحناوقائعملتوادموافبتصونجمنبمشر

طظكرفىالمهيوولقمانهخيلصالشهاومهككعاللىلصا
أحديوافقهلنصسرلماآالبعمرالمثىفىيرلهداجبهوؤوقلطزلحالا

ئهنفىبولهلسنتوذموابصريبنجمهوراانانحرتتدهجماشمالمستثئافىرألتهله
خيصاااللكنلهخبركالةصههايموماخاكأدضإصااللاخيعخبيصكلشمأقأ

اممطضارعاكهنهوصبفولهالمنادىواافربمعفافردباجممكللىضبما
4روك4الحهالأألنهعلااصرعلىدواغلممضالرحقفعلهـجموصجىكونه

مجسفإبئسعاكازورويرلاعهمىدقولهاددتآوماقولهرحمدجدعسامغرد
فو4جطفىدففعلياهاضصيفأوفعلاجي

االلفرضالىكوارحىاألمنةفامهلفالمدندخعلت
انإسقطعذالمالرصااكطعلخبمااحيقخبرجعلولنقرليةجفرنعياقؤب

تأضرمحىأىوشاولهأمأضوهوفعلخكلحعلفارصملاريمالرسوالشرج
ستيجوآرتههكلرضيهكزهطألضعفياوحدآثهربرهانالصورتندمه

4رقالطلقافارثيافىيرالمىدافيأكثمئفقيقايههاوابشأ2جمفا
ورتوحزاناللقولكهمى4فعدسوافعوعنعهالخبربأيعؤنلمفبالشدو
ثمروعلىاللترلبمااااللةاافميراممراقهلخبرعيثاأرجمقومبحعلى

ماالتالمسعفىفال3كاحص4تطحصضءاؤرلأةعرهاهالنه5ا

المعمنئئلبنىؤزسمملم
اليفيرىفيافتصببعنا
قىوألالظتكهشاألنهأ

لجصرثاكيراالمعشفضا
الئكيشفعاكفيىال
ضرفىوامبياثمق

أمحهموخبرعكلدوأخواأخوا
ارطضصوفوصحى

صيرموضنكنهامافعا
ابخاشاجمرمساأ
فىمقروتابياردحلثافعالا

ونللىوواخلىىبص

وأدبشكتبهرررضرعهمى

بئرسشخمبماكلىقتراا
هتبنطرءالسيىفي
سلهففى

ببدغاصبهسابماحمهىوماق



ثه11بيدعهحمطدصرمسر

موفهماوالسينانجخامحه

أبهنهفزااهاطحأحهـ

نغرلداخلودقاروهوسكلة
لعسعلىزيدانسفة
كالرانأمالدلتثات

لرصىذمنأعرفطال
للططضراساف50 داكى

وهمانهآلوجمطنمفلو
لننثيممأباصىغأهيوائها

وأبرصالنالفعالال
رهاياههوا

االفعطفيلأ
اللؤبيئعلسرشىنى

اوأنشالا2ابنطر
وشدلهـماعافصعرا

ىال

ضمدبمندنألأ

ثهه

وعأيوشذاكأنفرى

الغابىالثادماما
وممىومهطاششائه

ذكوأنلمضدأوشك

بمرحممىلىتعطانتهقول
اإلشاحريرحممدقولأن
اباالعاسئلل

أوشالوا

لىاإضىثاقاذافيلا

شعوافي

لشاعر1فؤكاقىفال

ورااطةأفتفرنممحمى
اصصصبلىيومك

حرآلايول

الفبأيمعابهفاله3فيالغفوقرلم3وائرالفاأوفطشالميناايضبطهفىبط
اغبااللغمتطاثاأشليبهيهانفلىأكوقوالو9قلكا

مزلظكمأثالللزبملقبهااثنتهمامدمعتهلىعييامآإلخردثاعالوزلهالميعد
بانالغصلاأشاليدزمجاايخهماهلىعطهلوجمغاألاثوصولولىالع
غتفدمهلالضرإضواق1اذجمبشثبهونيفالاوطفالحرفيولالمو

التنفدموصخبرهالعميافعيإمدوأسهباثحهؤامعورافلمابمابهاعمد
ممىاخلىالغاتقهلبهطوهوحرصبهاشالةاأصدولهاالصالمالئهاعبها
لفعلألشااقاالفترانداغطوحىطءاستهطرأالتتإإلوايخعلزورانص

صلألحثغبالواستثالممثعؤتجأنالىخفااصخمحصىلهقديزاالمترجماوقو
نالطوآجبئئلشوهوصكبرصالذالحدشخبرااجعللىاىبؤ3اللةإنباالفزان

يأففديرحرىلخبروااأوفبلالصمااهافبلاافإلنفديرمض2اباسزورعمهن
اواخلولقتأفعلااصذولحركالأطامأالعبمالماصاخلىلقفصلىاولز

أهـأصاوبنفأأفولمنفىلبواالقدفاافىبثمرالهمؤعصلحعقاألهطارلا
الىحمصقنعمبةفسةفىالضبطأبهذاطىلصرقص4وقللغنةفسيأااهلهن

باكسرسرشطىااالشمالخبعضوفبالهلقريروهوالعمبالداتزتنصرقسط
انضةفىوآيتلطاء3لسراانيحثايناهوسكونقاموفمارالىخالسيئ
تصهـهه8فىوابهنالريفئزلهوحررلفباابهزابضاكلسرقهمطىصة
للدشعرلمنبىالعشىأافواموهوفولووالمئاللةلظامتباونىلمهملماالماإ

11المنرأهةفىيتكلعليهولمأنغابعضالبيتسوجودفىانحهفاهنلانوقوله
وممناارفعاللامىالشد2أدلهسكموعهىوبهاا4ترااففااأقوله

عاصأمنورخراانالىيينأبيجميورابذحئبهانهاقتراوحفىبقيأمىا
قالهىأخناللزلتحيشالفزانافاتيعلسععهاكأرلشعروآما

عاوبىأب4ابنبدىيواضاعاابننههوبئئطاشلى1عاذلوالبىمهاأل
ئتولذالغأنلىءلىوالدالصاصابنقأال5النثموللوصاعسقعممفمىوشىاشا
لثاطىامنفىابلمنوايشرجاذجمعورزيولشكومانيدفىىحمع
فمكونبشهالنلظهواهاتبعاالمؤلفليهاكأذهبلهئمقهراذاجعلتوأما

ويدسئلىلهقيمتص15نحكلسثالعالبااإلقزانكاالشانمعهالغالبا
آارظائهأودوارسوشبانبفرفىاقىكهجلزاباوويللطاهومناساحأاك
يطواأوبفلىاواكمالفلالناليىلمجحاشعنوالمعئعةايخمراارافغة
سئلقعلماضوصنحثرمؤوصلىاءاالعرابلمهالزابهاقىالمؤاباقي

101تدالاالممالفىوامسثليدثانسمفعيللزاواافاعلثسانافالساالعولمبئ
ادلممتنجلفاطرفاهااميرنالهوابةغادااخاللدأوشئنىشواسلمالتد

ويمنعولطأيخيمانجبرإؤةفابإضيرئشترهإلوانعإلفإعكرنائبئي



هقنأحماتغتبزالضيقبصبمظةأهوركآلتيقهاتاظقثمليكبهه
وللبىالفواندنأفىقىعندافثوصمالهالىاالبئوالنث

لنأناوأ6عرلجعىالخلودالخليقفجئاكملشافوالؤجطويلادهومن
4المحاالىمأراسكهىاالمحوامألفؤاللواحياهامكزاروالهعرهعناأىا

وبيهوسلماليدوئصهانجلبوأشلثعمتعلغاشخبرهاوكاياصهاوبمك
خبردبىحينجالشاهدوااماالمضافبلظرشفواكلىمثصركلخبراله

لفقئالصلتنجاهمةفالهاعفىممنمتهمىأفهالدويئكاشوهوقايلىجردامن
لغينبكمصراهـايقربجمعئمبنلشبثسراشكوليملمنماتمنقمهبدصهؤنا

هربجمعئوفزالموالقائحمئادبالفافقاديواالغظةكزتحعقا

عهادفرصلثهولديهيعاممتجعنالمفلرآفعالعنرابميوشلال1المنيقللوت
دبوإققهاخبرجهاتصفمافئهاوغراهخلغابهواوفمبلهدممنلتستعلق

صفزمنمىشهكاالميتهرجمقعىاوالمعنىانامىبشبربوشلشبردحيأفلهدقيالدأوفهك
اياتةاخرانمفىةفىايزجمتجؤالنالثالغهعمفولهتهغعضالموتعدانوأنتهشالحرسيىشك

ضعاقيالغاكالغممباراغاقبهالنطالثلفىالقعبمعهالقشأهنالربخبربأشوهونحالنكي
ماللناأنعمعفئيرخبرغاهـمداوهتهالفعلعلنعدبهيالرمابدالناللتبراصرفىعاللغابىاص
مثلياتجعزمهاكادبربايقترشلجفمالباأنعحبرهمايناسزفينلمواألخلغعلافىبملنمراثيقريضذ

تحالدوارءرتعافوإهـاعيلقالهاغلغلصادربقولهتصرجانهىأصليماالىنطرااقرأنهديقل
االثلكعممرهامأفمساوابةخوكربعؤدالخميوهـلىهنبلوقيليرسالير

وبفيعرمنحوأاكرطوافاضلبمنىفعولوكضوبفساالمجيفباثمظنميهثىواووامثىجممالواو
هندنيالوثفالسدرجمقعوالبللىومفعأمرزصرقهاكروالمؤلوهندعلمفيمالملىستوى
نولوحيوةشدوىوابيفوبمجواممتعفقاسحهالقلباالمقاربةأفعالل

بهاقولفىومتآأالسندمبئداضكموشخنراقفاعياوظضفحل4قاللينوبخبركرلمجيخظر
الثاصرأقولهبردفيانججثخبدفىوالشلإقولنصككيةنامحلا

اتءانةادتعاتجمرهذهنمامحفىالقسهليثرفىقالىممىئدبهاناالقتراندمثا
لععصسور4هاممذاهبأحلىبربالخالفموماممشعقربرناباضصباشفهاالفعللخيرهقرون

االمصدريخبرلجنواستدللههورلجامقوروهوهذههانجوصشبرأبضاا
لفعليأدبتميخاافضااسغاطصبراهومنصوسكلىليمىانهالثافىلعةهضا
فآعيحهواوماقبهاشتمالرولانهالثاكوالمبرقارجوهوطهبسيبولهمعنى

االيكوتاليدلزوبأظلىعألماروالقعليغاماصردبأنهمذهمعالطوفيين
ناقصففياكونليهستالفعالأشعنهاعلىعبنىاشقوفىادلبمميطاالزماقال

نميتبامهؤأللشنرسزاثصدوأضوتاالصبهتتدنمبدزترلمجتياضدهمالمعنى
مهماعياهومقاعىماكتفنقاالفعلىابأنعلته
افلهتفاذابةلقارادتملمعنىافىتثعنفىكانعضدلذاخإبماواعمممينلاقاث



ادبرددسمثهربالهنؤى
41وئ

اجمالواالطاالفمما
طماوو

اناعاقهاكربتوقد
ئقاال

أصلهمضلرعفعلعع
مانغطحتمف
ءلربيويهلميخدلتاا

اثالئبملرالخبرفى

تشاناماجمتنعبعلرايالل
لنصروءافعالموهواخصي
لقاخألبروصعسالوأفه

لفالوهانروانشأ
وطفقلصصلنلىتدقه

نلعرالللو

لثقلنىأذاماقثهـقدجعلت
الشاربهكاءاضفىلمجفا

االم

حألت

نجيى
صلىص

يقإاللمطاخأشؤنفبثفتدابفعلاآلتمفلمعلالفظىتيمعئتلصلىبدهز
لمنعالىفولهممقألهزلدأبابهومقدتئاافعلااننفىهفيوفيافااالصليآلنه
ابقاسابهطكالمةدأروامجفافيجلعقمنيموفحميرهالملثقأاتأبلفعر2جماليراها

بالمفاالفمنصاسماتيندادمالمجمنهااسهاقاوائبعهاائاثفأن
أرمهاومييولكقلشعجمطفشوبعسيابكهصرالكلفدتقرلتفيذ

االلحابفنيةأفعاحكلثمااقىودكيقول3االرلوكهاشعلىجمر
هولمداهوالانصلهماليتاشكبهاالهحتجعلىاوندلحواشاضماكدبنافال

مقكلىتيقفاخرجادمالممئاةلفامثىااثفيضألولهاكؤبقولهمالالسارض
يفوكطقاللفاضقحاذاالميشنجحافافاللغقشيلىؤعنمالةعيمخ

اذاةإلالىالمهمآإاللالالمثناتتحوياالبهسكوماراحثريطهوتجولهنادرا
ويهمالمراالينابهامالحبابيلؤفىهابردلوعبرودجعداةحلىنششفقوا

دطيهخبرهايئانهااسبتوالفسلربهدفعلاالعرابكفنلا
يتااضيرعائلكلىكامماناثرئكايتالضميرعاندعوابنفيضهنعلق

طصعليهودليموجماافوريوحاثرخبرغداجمعنىصدداظرهوا
زويروىلتعشارهوقيلىأالبربااندصشقرفيتفيضانقىثاهسدوا
أىلمنناالمأباىمآلىلفهئقاالجلتصاقىقالهامأجمعىبالمنلثةؤىط
آالحاليمقاهافوكالهقصرجموقيرلتالمائلىفهونحالقهى11وصخروه

قاالعرلىاخمسقاهايرسوافطالاهؤنىاكسدرأبوزقالهاغا
لهلسوللىالاابأالخسالمكروقاونيوامدخقولهبتقسالئاتحااالفى
فارغةمامتييأوكنيرداليقالوهىعفيذاالىالجعماكونوسىلسينابفغ
االمرابممهنثسهوثالاوللقلعطشاهالمئالهااآلنحالقأحطثويفطعالظمأدا

هفعولالممعهضافالمهبالحاعالمةاعيواالوامعويوفوحقالعافطر

عالوللواابتوقدكىسقاطبعهتعلقلظمااهلىلخوأيخامستلسئهاالنهنان
خبردمفىيبويزسصرلمفولههدشااهـهومحليفقالعخبمهاهـالوأنميالماعنافها
اتابشأعفاؤلرلمتغدمرقدايدالمجؤقولفىاعدودوهوحؤل11صب
خيالوهواخبريأفزانامايمتنعبوااملقساقوتهتصربماتقط

الفحلىداانمهووحالشربنوهوالمنافاةجههوقدنصالاغلثروعا
أماوالمةلمه51الحاىلىافياآلاقالمافيذاماقتاطتقلهألتااتةاألا



اظمممااانلفامماطغقهـىاواشرضاأخدئثبهعونحؤ9رفيعأسلسابا
عدضتظمراكأفولهأخذلشاهللىاوخبرواروتتجيبنىوسههمالخبرهاداسأ
جمئوعلقتالمجرالجلىاناللدظالفبمضامهكاناحمأن

هساالنااعوقوعيقافلبصرطقواأراكعوالواالجودلظسبمداتشر

لهراتأوثسهبهيماكعىفهاطهليهمجمااثمئحابافمصامتثالفعلخبررفاألمحأ13أليهابطغو
لمينائالميهااتببندالمجزشدلفونااعربكلثاذائشأت
وانالمصبانأفافيممحوحسلأعرليقنلبياالعراالدااغانمثل

بللهكهمازروىأكلحعترحوأضعريعسمأفىكننمتمقافئعالمحأالتوهـالماكنورا
رةلفبهرصومامعمحرفصيارلكردسخبرهلوعنا5لعاأئمانسئساالعراامكنونا

صبهآقولهاننألشاهدقاكنرناخبرجاأواسهمهاهستترمهالوماضبهاحمنفعل
وطئناقعتشيببشبهفادلشاحليمصتوقلكألمامتةلقلباالى

الثالصلنوبماأفهلهعتفهـجمعىهلهلتلشاحدفىادكلبلىعألاقرميارأغ
طديقانلحوالمعاسبلغولهشعرهعلىهالكشلمااعصعلىخبرماحمل

عثررالصاقولانفيمكثرصبهمواكدالحااامعيقيرخبرصدثا
جيهيبالفرمضشيللىلنامبعضؤبعةعووهوآىديمخبرماحملعلى

نافههوانللفسرحمقطوعرهومىلكساانثفأياهومستوانقوماقاله
دبهداوصحشعانااكداقواخالمهمإلىلعالتااهلأخةفىيعىلعلةعام

افىس119هـفؤالحملضراجواالهاواختلممكقوماواعاوراواكامةأرض
بصركاامشااثعفولفراالجعىأفىوذهىدااجمنىبنوألوالفضوألؤرصألوب

سيبولهارشاالايسهيالفئقلزاثبريبيعنألنضلىواخنلالمحالمنع
لميهالومستولياوازألطاكهمانجماالضاهـسنقلالكزدعاكسلمبراضنعوا

ففىاضعورمنعلقعلياسننناهاالحرفجمسحتولباأحدمفعلىلىخبرها
لجاروالجروراانقوالمريقولحلىأصقثنىئفينثيامتعلقآنهوصقل
الالهرشحواهروااارددلنلالالبهمضافوالمجانيئبأحرشالمعأبنعلمق

اقأسمعبلرااعلنوواقىلهمسمولعافيتقهوففيعتعلئأضعءلىشزا
أرلانممشركذاالحادهـاالعافماسبقلقيلهالمناصبواخواكاا

لجلتدشلنافاألملىابحعشرااايأفثمكاخهاوااالثالشعثمراصم
بقولهآردبفمهرحلشااآكلدلؤجهعكنوسلنلفيتاالاصمالخاممىقيله

اخواتمادخبرصاالرللنوعاةثاثؤاحقىاادالبماحمبهنخوالبرا
انوحلىضلءلىكأبرمأثالثاالشعبهدوراخواتياخاثاالنعح
خالمضاالمحادانلاصنبنالباالماسعانالضوحناهمعالراة

عثمرىلحاواخواواكالطالعلضرخببقولهاقىالفعبملهثادحتيمااناألا

ماطمنأعلفتتالبماراك
لهظلى

الذلبمعرشأمنشأا
منؤ

الق

هالفالباالعةهعبشأ
ياله

وقال

نتبأرالمعثديفيلدئنأو
هفهللالمأتفهنفوسيم

عثعرخبرثافطالنوحا
وهوفيليورتها

4وألتهاهـيعتأأ
هـألشحبخافنأدالتفا

لهـالثأتحامناص
لثالضواراابخهزليمانعا

الكقواللشص

علىاألرضكزفالمئ
باقيا

قوااللهوالوزرمماتضى
كعوليلنافيهاانبالؤا

الشاعر

حدأاعهومستولياا
نجهلمجاضضاعىأاأل

هـىثرووووئتلطثرح
تالمزو4بافههستوفا

عثصرأصمالنالتاننوعا
نحوأشؤيداواحهطواان

دقيعرأفادمفاضيولعلا
جماصاضركفلتلم



لجحلنثاادالئرمظممثيالجوارادلماحوكالكاكوررا
بالناالماألخاصيىحففالالادممابهيحاخؤعافالبخمالمدش

واؤبهأئأازقهفلناهالذىمىنموابتعبآائفتاضأالااسنمئااملحمكئرغألطنجس01المزجماتاشف
دمرااملمالهااومدرأيثمبعم

يت1وجوأ

الفمممإأدااذجمالمصااصهمفاانثدداكلىجماطصالمتقلهااحروااعلصلتتامهأشاابمفااقىكرثذفعموأفاوآ
داءلءكلغاءالوأحالأسيكا
اببىشاوخااشصهثنالالاراماأائئمعضهإزفبىابماالمعصيكناأناثصإاموأتولالميتالىعطنه اائثملبر
العملبونديغمتثأطلوفلناظمامتييالناساووانغجوأدأالمهراجارالحااالىثأضاأم
اموطيأكطاختصاصماباالسهازألتانيعاهنلماسبقومنصسيويالمغراا
افانمديتزالمعإلبخالفاالمنض3اغابوجمداذالىنموفلالهعلالعخولملىألةبهمااألستمنهد

اطلمنلهثلنتموجمااخوجوبابعبماألويلثطانصهاابااألاباقيقكلبعلمالعاثرأللم عهـتممهـيلىنمرحاانولهلغعاصةالجطخولهمإلى

أغآاوبهأابيهرانجارصاجاالمزبآلئلاثههعااافاإاحوإضرفيصااليافوائألبرفااتدحدالمبمدخكللهمالكن
الثاعرلعالاوئئللةؤةاسبعدهاكهوقعدالبرلمبتدأوااقواخرأالهاضرتبراجعاللحب
ونطراصعولطئكلأعدفعلاغاميىأعدلكلرأياصكدقيصدؤاحاضامتاشة2اميالزررلم

مىىكاغحماعونسصا

مأكهبعلةاصلجعلضاحرفااشيخاريافعوؤالمضاااصاوؤئخركهعلىااهاتتاعإلللنأمياالكاأنأىيخامالرنج
دخولهابمعلمأتولهقبثثا15بةواآللتالتابابيتأنمطأماشمهاداال4عؤالممميرمنكأب
رالحطيرعكلدواالحعالماهوصولةحأضاموآلءايهاعلىانكوالمصدرلهومنالها
لملذازرةلهموصمالمجانكلالمحطرالمقذادلملنصبامضبرهارأعلي4ا11امكنأعثنهاجمبنىأ

4زاشوغدههممعىماولةفلموماقاغسآكانلههيبامجمبونفولهنأملدلعاذاغاضشادكة
همفمدقالطئدتطلوالهمرحنسفيقطواببالخافهومامايوبضاونهـااانأىجمهماا

مواكىامخهمافهممإنسارءبهماللدنكدأناسصجنوالمعنىالعضايىعلىمشفعأواصنعؤ
نيفطأىمحبزأنقعاهئامتأغاعوامحنلريةوماقولهاةافانجمبعطويخااغا

اإلنصهالشرحأتياملئاة5يلمئوحومئأتبامئمجؤأىأأعبنااارحهمياقعاملقوا
ةئزأملبرانربزشأالممشصبلئابأدقالمتضلةيةلممدرامالكو1لنهطظطلعادناال
ومايرزهـالاولالموهـويرادبالموصولةدريئوالمولةاواااعماهـابكماالمماالثلىبها

دصلاالعرابشوأىأويديىاويؤلىوفىولطةيرتيتغةوقالللنكعاوصدها وصىع5

وشنجضهالشماخمابكذافىانماهمىا6لوعاتوالقيمدرماموموثو



االعاطيتصرذالاالعمالوأالكلىالخآكمربقتىجم
فاليقولواولملزوراقابافقييسةالصيالجماالاالختصلصاابقوالهامف

متهائتلئؤوالنوثهقشفاكفلضاخواسالعلىةلاالهقاكزلجراما
التالىاالثعلوكوفىألماعلبدمعهاهيملةظلبالوثقليوانباوممنوجواكىل

امألأودكعشالمطنهالدماثيادهحبمهاجلةانسئتاراسمياناصندو
لفعلاأنالاكلشماوجاأللىأورويغاأرقدوثيطاأوقىفصرألمتفبصآ
انصبهثايظيرثالمفمفللنصلةسبقواواخاابقدطنرمحعفصولاهادبد

زلىيكوتوافمرألعاجبلذوالطاسعرعتدناوشههنوإلكالمأةاكعضا
اوتخفعفياكلرلعسععللافغيفاهـسقثقاالللضففاننوواشولكىا

أالفللاأرتوالمكاناالحرفانصآضالكاالمحركةكاصكدئحف

لماخفيمفيمنمحافظلماحلنمىفىالرانواالصزاالالعللوا
انلسبعقمامتبعضقتراالخكالامالاولملكعنىيخهناثمددهافانبماهى

صثودلميالبقلمفتوجقوجىاانالحعفكنلماليوفعفهوانكلأل
امرصهمااشكللوأقفألاسميههيتانثمةغرهاجسمياممحاكي

منركنجوأنيدبىامببهشدادمائيتمواكونشنعيتوبكايوانالعا
لضالىلمجرالسبعةاليهانمننرأهناقمضمبتانوالخاسلثارأوبشسصصو1
اواقىاالماالنسانلبىانحردأنصامدنعلالوأوتهامماوؤلحلباانجغ
اطيولملهاهاأمورأحلىمىمصواللواحأومألحمافنربفدسحهتانسى
حدوصواافيلمانسباحيألىبفدرعلبهمحوأصسبأدلمدلىالفيعا

الكبافىعليمثحوقعدنرللثهرفىافاقثكوونافرابرفعفتنقفيصالقكو

رصرثاص



لمجاهذلمحاك

ننا

دسفهاثضحاضناالى

رتءاموايركلمبنصب
داألهالاالممطلععلى
حماالالاطأببتصىناثر

أبوالهطفالنهعسم
ةبمباخنصماصأال

قاكانألداليقااالصشقاا

ماواررزافاملبننجرفىادلم
عطاملىنطلىاالد

صكعففاشاليأسخواا
كندمنهنفهلنىالنونذ

لباويعبظاذوجو
ألماسيعهماة

63

كلدألماضلددهاالهربظىامطالأليهولنلطنصوفلميقفعلأؤ
أفنهلكنخحوفهالعاجيلكفيطاوانهصباوكلقيقىأدامخ
عجم2ليساؤتعالهاالىاألخنشنسللنوشثصاففقوابجنفىلهمقة
منعمسورلمكنعدؤأاليسماملباررخنصاهياألذواللفباصتضعاهـفوال

لتيادمفنقوالقوالقالزاتبادتوفئصرخخواكآاوهذاغمميىالختنوعابطتو
اوقبماءملمحاااهذااللا

فقردا1ثصراعحماالىادنظربةفىفتاتاعواحم
إرررتنفصلمسثاممشبنتزقألقؤعسيمعلهـ

لعددحسبثنمؤلثادأمرعتفهاحمامتهاهقثلنتعاك
ألجتالثةمحبؤمننحنتجاليهاسهزرفاوسلحىلصالقاحثعاكوالمعى
أتجمأجبلنققاالبهاسدبراالتوعيلهاكاكائضاوقمتها

عيهالمحالتمدنصغفدامتيهالىياليهالمحايت
ثعونصفياثالشوثاللؤذوشاهوفاةضبكئمبادقهرثالمااافنظرةا

لوابالثيئشراحوقولهلتوضع31سشسالهفطاكاممشعاالىذكفاذاضما
نهـممااهآلمبدلانهعلىأىامبنمبايرىقولهاقلاهقرالخدالمطلمه11

صرفعالمحاماهذاعلىفإلنصصؤصفهخبرليشوعليمغفيلهأنارفولهبتايم
لوجولقائلانبرذعلىدإشاأدلغاخبراتدمبنهالوأقعالمنهذكباعلى

لخوتيعوانارافعتهرواأصانىقبجوازاحمالهاالفانلسمبرلهالالعالل11
أهالذىترربرليلتفاخبريشواركاددالحاآنعتوفمحهاررتبريشيمذا
لنمسحححلمراألعالاعلىاقولهلمعىلطولهالصلهداصكنالحاقخذفاطام

اتىامحماغلهوواكعوقالضنمأفوإءتبرنشرحفهـولالر2رواألهاللراع
ةتيىءأمالييادآسبؤنابعتوهيماأرنةالذعنجنالغفم11لحرلمف11

اختصاالزوالااصكوحرباقيلعفتلنىشعففاللعلقااوامو4تفاليعشل
لىألاطهواابعضائوممشفهـيالهكدوفولهالربعةالواحدمنحمامالهمذباال

آىاالحمالمحعنالساماوجب8يغدلاآلفحمنبقولهصنفهاالنمذستغنىاا
ااإلالولذوكهشقلقولهجةمافلالهاقاتاانمشهلممأغاصخمألاا
واطإالسمااصهااختوواللجاواشظفولهآاإلسالبخثقتيفىرلق

ميالمةاهههنبمعنرلحةرالىثالسممومذاصلابااستحاتحل
أندهظمتومالودجفشغرينةالةوالهعنوآلامنيررفريةالوفإااللىوفال

أومعومتخيقولهبصرةدىئءلىصشورقا
صعلبالصاهـ8أاااةالضأصإل



مأألاشلشيولهقرمفافياكبلبخهالتعوقأىام1فىيمآ
لممالآفوالطيعاعالهدظهرأفىهلوبفبايلىالفيرمىمرذإليتداام

النلىدذفضهابهبلثلفادعلىكسراتأالؤرجمهثوضافصوكمتانفرطنما
الماكأهراالظالاكالمعلفتدشطعنؤلممكاالاالنابندالام

لوضحاكاهوةمكسهركالتدلىبعافتفغصطملمسلطانلقالناالنجدا
بقالبعألهاانهالناقدبعدااغنجغيبحانملعاوقعاذنهاأىأأسأفعلمويغاب

لكقنالمحاالطععالاالععلوكوقأكلهلفبروهوبنين6افىمأفىممسمياجملة
كطوولخواجمدثثرارغرشفىالظبىفىلنآمنهنكرثافلطرجاكونسبف
كالتعهالاسفقملىانغساكزقخولااددئحأغيرصيقفنماكعنونح
منطونانالصالفزفىوافىالةعآلاملىمنردخوضعهاأخرجمرهاعلما

كرماذدخاتعلىاذثاأأالشكاجمرولشهاوضعهابالكبةاثوالخالمحتداأفعال
وركلشزانقلتانمئاذاالبعالكورانالسعاشمألازاومتضاهامؤفيأمحانايا3

النامهأنذأيخلاصواأللأبنمكلحسنامعئالقاثمووؤايلقائما
ليزفوندالذجمنهكفرلكلديليعالمضارءنحورانقلىدككضلصكركلوناضيامحو

غيرفتلفانقنلدلمااجمبنكلننحيبعثيافظيللئاخميراقوعكا
لنايغسكيرأفتدتلنفهـكينجمكر1نحربععهاغرمابهولىهونا
أىأةاصتوانرامماوصيلهقرصياطنصائماذلأةضالرعاكلزذا
نأضروثهيستزصهالثاحرفاجقيغتهباالسةالمرادحذفميليصبح
وقدصحدكطلثصأنضيرايكونأنالتستزدجمبلنمبنفعميرمنصولمجوصمالؤاا

قلهقعاجغعافىفراوجلقربريألمحئذفحوحتيصر

اتذافماالونئمماكحييعوكبننجانئربيعا
المفتوحقيبباأنهانمااالربعةمنلئاكحماامتتاراغهزاصبهبويوةا

لنمىإلععلكئرشبهاأالهلألاعطحدنحاميهاءانماوجبعاللرمجبأ
االيهالهـوالمالكسورةأواألصىااالكقضصقهكرحةالمةلعظالمكسؤإلن

امييةجملبراذاكناندانلدلم1اغدغعيهنهالدمائيادياوقولهفيعا

فطكعليةجممموانممايأفلواحاليفصلابمفالمدأوفعليقفعلهاما
كضلىلقيلجوربصاويألوأخللنصلامخصط8محصرهولبعى
صؤلابأعظمثاأنلىجلدزبفعمادواأنعلوا

لكلنريغبجبماقولرانأللمصلااياحسنمأفياوفاليفعلبخفكيؤم
فىخبرهامابرىىجمرىإباروهمسكنيذوثالعحلاأنحمنالنمامحى
اومحلينعاتفصجمونوامثمكلىاغكعلاأناالخذلةعلىركاصألنجرأ

دقعنكااأىاعللنااالنأقولهالثصرحىامياطاهراكايأديكرت
قولىةبرثرجمقامبعديغعألةاليناقاننكلكوهؤاكحالفبعالة

التالمحلدأالفعليكون

3سنتاراجمفىناظ
ثبهدكوششبرهابحان
امطآيعنالدمائياأت
أمىقىفصوالمقنضصأد
رلمجهاوأوسطأفئ
نحانناماونسا
كطخبرىابعدفادلفسعلا

صقهفهلمأبغدمنصولى
ولكنشرأناوإنرليحيشق

ماأللمضشخففأوحمن

ذأشطفئابيتق

اكدتخضفهامجنفه

فهيغاآا1المحركةا
صوؤلمكاانالحرها

لىواألعلمزاألهللى

وعرثحاالهماأل



أ

تنفالعئكاثهللىأأالحنلمعثداهوالنمءأاثأفكالزايمالمتهمف
انأتو4شرللعممسئهوافيضارءاافعلكهوااصاوالنوءاابوائي
داوبثوفكواالماشاشكللىقواصهـهضهيراعنأةاتطظدلمحلبياطئنكل

حاللطاذاعلىوفنراوالجرأمزبندلظمزائمنوعاياضربفدهوثوصاا

بطاأئااتجاماممصاأاإوبهادنجاكوثاهـضاابمإاتةتونإافاهامصاباةللدتبعأاعلبالحاظسيةكلان
هنريهلوافريهطسلمؤمننهمعنهموااشتا12كلوأقلبيضالوكاافالموطثقللقسبمولوأهاهنميمضف
اعشاكااسااالمعفيباوالوبهرفميرونايثامنموقرأاافالفىالىأابمهىناظثثىاكةدهاكثد فعىباأىاففالظاقعممموطئةاالرثوملراللفصلىكةازاصلىو2اماةالىعالااالدمن

كلأللمطانلهسحةاكاي

آالودفاطاهالنوننمافلبتاصلاقيالةصاليدمدوحؤتطموطهاصاشفافرالخعضكلئاقرفعهمله امحمالهم5فيالكهحهرموالذشلمرالمعنى9الهىأمذثتحممثألثش
الغطفثوحفوحاأت

وألولثركشيردنافحابنكاللمرادوركفالسبعةاتونجأمحبهيعاوفرمخسابال00001
أىشكالالافالأفولهملآتأأخماهـكهـلجؤينهيوقهواكلوالتفالمعنىعيهامفصبعاهـأدرص

دلىرالثماتواهمهاضميراالمىكفهـاالحددتهأنقولهقاصاالجمتاجاةلرصمفىبخضبرهاسح
الاأىضبراشوالتقدبراوالجلةاليمضلىالينلعافضواسخبرورمبتدأوفلألتامفثانصئم
هك15الندااندكأصلانالرمأأشبرركإقودلمينلعااربلدةلمحدالمنمانواربلمحيلتالخوأنفا
دانافايثقيلقوااتيتاوهأمصمداةامحلوركانأولعولافىمليهثىانكاالمينا

مأحفةيزلشطوهوعاةدنلموفأوأوقدأويصيخبالبضشلتاافتضىثتمواادب3ءنم
وهومىناموولوصلمالسىلنىلمرالةمحعكامىاىشاكائمنموةانلىدكمجيرفودمحاممن
يالمجطرابفسافىأألعىاوادأكأشاهنلؤدىقولىفيكورةايياركةايثر11ويراوثريطافىمن
الصيهبأنلنانيةاشخبرأناذكمىيوخدللقكاليهاامبافوانناصنو4قهشعفباانللصةفىأ

فىأىقراغيخمىوقولهاالنشائيةةسبمصريهثاتفرالبلهجلدخبركونزلبعهاهىورعاقيزمرأ
05قرا2آماعليلعهضاوىاوناحكالىلهسبعتوافرأمئنمقولهقرأهىةقرااارعدلضطحما
مثلاغليسرأنأفثلهاوعليالخبرهالفالشاهدفبمابف1لىيخالها11للاونأو3قهاسمابىفع
الفأليشزطأمتايايكونانبينالجاماللفعلادالفر4الشارإدادثحالينلمجأصاثوانانحومدإ

اقاغشوانواءرابدمتقكررهصالهأفىيرمخويطأناثأاقاصيماساالدنمان
ااسوماسىضرهانممعانوعيعافناقصوليالمييراهواصهفتربااشدثكلونأنهـس
اناالخحارسآليقومااشاالجخىانواألسعيهاوساقشانخوانهىىاأوضصاللجثي

اوتهلهماوىاءؤجخهعاءناومحلايشعاللونايخمعاتوابختهالصالنالىهاوراحلى
عمداواغطأصطكروالعطمعغغيرطصلفأو3وناأىإموإلم

والعت4الرولعصفوااالكاتلمط3صساةنالفى2كفنوااسالمرقافصل



كلنوان2منفياففالحسلىالدطقدأمثمتافقاصسلهكعاضةأنفىأوشئض
شعهتا2لماأوأولملنلمهنامنانيفماتتنفصفلهماهثبتاففامفئا
وفاااللثضنادرديرسكلىافمارعاالهاضىدخلتلىاالهنفلحفىأنافيا

بالالععلكدعقالتآعايهقالقدئدامامافلمالولاالفىيمعولمأفوله
لصلابعدفهلةالخفالحوابثالصجقواوافةقفييفوحميعدالخفولالفابانه

نصبههاقرآبأمامنتحكونقرأبرحفيمنأقولهافالمامحلطىابعنىظثبرد
قكاواكلسافاوحمؤداأبوجمروقرأباسقعفالضاهديخعوالذىلضارعنامبةفهـى
صوأدينشاومواوابعفورامابعةلىاهىالباقمنمإلنمبفرأ
اأمميقواسثمفنااةواستفاموادثةاهـالرعلمظاافىهذبفاهمأ

اأضطاكقىلوقهزتفيأقأخبمإروهوابمواموأليصقينالشرطفطا
ؤصاضلعهبهمإلمعالمرشخموااقوللعراياللتفىكقيمبملفصلرانآل

ووثرأللنالىابيمولم
6أمعررعلييفدلنمجسمبان

أصديرهلماثسىا
تبةنالدجأنهـاوحم



هاوالنغدكلكبيةدلكفميجملجشاشجآالىالمكلهاللببفواةاالصمخدوفترالتقدير
بكولذاحؤهاسما

االهيئئيىلىلحهيئهاالر7بأجلثجالممعابىىدميف5لم كلالضمشرددبمقولهالمر7لىكاثالسوهوفاىأمذوفماالمحالطايمسعهاميهلهحبرهاج هـوفيلهثفل
اللونيمحليهمثرقليمولدأمسمالهـزجىمنوبالاتأإهزامناغااللعنمنهوقهحمه
اكاهذاألنقديرصررقعلىلرىاحبياثدمأىياثدقتقديرمضافبئقانثدسالن

ثالنافابعئغممنااجمررأثالوبانلددةافىألاالنجهخدحالوثدصكرصامثمرآابوبخضاونصلعطبعطأوصايس
وحاللىراعطالبيلناط

الثصمنصدر2رحمأاكمولهبرمحذوفواظاداالبتبماالجونلثدقيرفعبلأأنهاصصذكلب
نجوعنوحذفساسهاوعلهـفعىلمحمافلثاهدفيالرسدااووااآنمايغنمخياوقدالمم

االسميقخباقعرأرالشاشرالجلةلأواحهاضميروكنالواصجملةخصهااالحرفىالنباالسق
بهحذاصةانزعحهفياذايهيلهايهممالهيالهاهونبعهأفاأليهولنألؤهاخكالحالكن

كاأامثلهنثضرلناردويخالحملعضطاللامالفهاااماكلهرأالاعألبايرمببرقألعليإلفوأفيعنقتلهماللهرالفى
ءوحامىبئوعلىالنوقيف

فهالفالطولفلهوتأالذىهطلاالاليجفانارهاسباولظىااعالهااصانرةررأالخغش
لمطالتالشاهلىكشقدالماوقيهعرضواألبتيامليلىارلفاعضعليلحمحفمرهاةالصيهموحجرولع

اومنلمحوصبلمتفملربمابقالفصككليهلهخبرهاتوكناصمثاختصاصعهاالىلزدالقباس
القاالاسنداالخغثىومبقىلهاقىلاةاعيألبهيقالقيولاوااللمامىباالمخوواحناالسميةيالجل
اتنشتياساملىنألهاجنثنأكمحينخااخاتاوايىنمىانرأدشصلنيحطقسهماادو

خبروحكايعصمالجمضعيرلشاشمقتلانتهىوقولهافىاسكعنوطنالنافبهراسمألارابمهك
اءاشميسلتمتدعنولكذممعهكالعرالفيكونحانهسصكرعرببانوفمنص
لتىبمالزبافىنتهتاصااذامهمىآانوعاكفولهالألردجمانانقربرشيسيادةبعلعاعهنةهـمعحنى
قهـجقشتلدفدالسضاالفىلععاىالخاهسلاكوقيلهغافاىدافشرالكآلآمصفرممنا
امنالسدسأخرعهذاهوااغفاضرالمضلرحثملهقيفاصهاواقىكاتصألموابىايالمغعافشعامنرنا

فولهاشردمعااتنصووهوآخرالمواقىوالهخشؤلهةالمنالرمحنةااالؤاحة
آمالالقصالامأصسوامضدرناملاادمواتقهيدإلتممالجرايكناعطلقااامنكأيهللصاوطو

اللمسالهـففسراالطالقامئصلةارنالقالمضارعهافىااحاالفضاوقاليدبصحاملصعامه آومرهومسحهـهالحسأ

دمحاالؤداااذااأناذمنبةالهانهابيطهأجماافانقولفاجمدصحوالهفيضاولمجهمنم
وقيلامممافقيلهاواخنلبمصىةهاالبابعع4ةاضاوالصالعاحالكروخش

لهابهنسلىكألىلتجوأئمصبكزفيالقىمىضعولخائملةطحىكذؤفئسكلدمامقبكاياقزاءغوض
رضىالتاتعتأقاذذالمجلزاافأهـظظئطاذناوابوللمنااحسالئفالفياوالكأكللهناهاقت

أهـادالحالدائ5اضلوالمدضىطافااوالتفاالسفىامادزاوا9صآدثماعدادللالمبنىبدتخد
وقعشناقدرءواوظألمآخرملةالالورسكلومفاادتقجثممأببونصأيصبعلىفىانهك
ألنيامطافعوفبكرنن01فالاجمونوالموانوفي3احوهأوفىرهنالاالمثرومائذ مدمومدمعرباركأبه

فنلقاالمميرترأوهولنكللمضدلىالغفلت



شزطوااثمومناضمهمصيررهلمؤهالةالغيامىاوكأآضكلومبئئضمحزال
بامابصجواابتداقكويمقنضبشالنقعنعريمالئالئةلثصرو19االعالها

صذشبكاانعمصندحيبمهواسمبضهذاسكللىبسحاالبوانهلحنبارمالثىمك

افاحلىالحقفافىؤقبيودعلبأقللرظهدؤقئمأالهمزترتءاقال
فلنىأندايفطيهاعلىالخمضنىلممصوبائشيهالهاءلتنويخايعا

يخاللفياناالفكلنبااثصاحمرسمتمنىالفباالوتهالجيوإيبتهاخ
اكأاألكؤالثاقوههامطلقألحيلفإالتكتبالولممهاثالتحقاهارفى
لصفياوألخلتياالللتبتتصاانلتفصيلالثاكاعطلقاكتبإلنوت

ىالتلتبيلىلفدئبإأعاتاناادعكسهلؤأاعنحمكلنقلباكئيض
بالنوقثنبتتهلميويطوهواالبىامقالملنحلقيامنجيةالطبافاحجنال
اىارتملىاأقولهبئاهدانورفااذلىاذارتبعمعلىيببنطنهاللفرق
يأقجمابعدهاوسؤكلقارتباول4عليهافئاليسبىهثجلقاصحفىشصدراؤ

افناورالبعدهانحوزالمحتقدملذاقايالعمافعلىهغآيبالليبملئامحزربئ
لعيداصأيضابطللنمميىطلىالرقعااسكساولعارالفراهومزهصااس
لنظرألىاانطراعنقباليتهيشفالهستفبالقعلهبصابافشاسبئياق

وتعكرامالةكرمهـركلناننوانظتاهسبدز5حاصفافالىزاماديهاكا
ارواحبواكابراابنقالتغبالقولهلافييهملادىاالمفىةمجهصكض
االسععبللرطظيئماعهاوقالنهاصسالهامحرىاحراالصالمسضلاتعمل

انيهاعواملنالتعملكالصماجوافيتحتقلهنلائليصالنلئواافى
صعتتعممعأتجظ5لشااانةلجرقيقثرلهمايلغكالملشمماالفعالواليصرفصلهابا

ااننبمالةاصنهقاكهىكالجزافىلهابالفاليضرالنأو4التعررا
أنظرهاليخنفرااوبالماقعومنفصالباافولهلوجيانمازالفاواوأمشاد
ايومييمظاهرمامعابمانمدقاليبهورايعسلشيمارأيتبهمدمالتصلا

اأدواغيرهاهنونالنافيةاوبالوقولهحوالهكمحفالدأىمهـملةباوقرله
اخواصهوافوفىاالعمعمضينئكلهالنأفهابانتعليلكلنئواناك

اروكطعناصداكأاصمضمزتربأفمببهـبراتىاالخفقمالاربعة
رفاهرالولجفمثمشلنوااالكوفيونالوقاباشمصمؤنناعدلغمداانالخليل
إللمخالفأآالنواصحاعداقانألإلفانكالمألوآلحرواألم
اصبقمنحىقهىااللهااانمذهبهملوماوانالررشبىالكةاصوا
االهمزقخقيعمواأللفنالرالعملفاخنفتالمصعولهانئظرألمعناهاؤنلنافىاال
اأقايصاللنئاواشمعناهامنلغطهدنمساقربوتجهمينلنلسامالنقالل
ورتمنجولهلضيفىاالصلحامكليد2دفهالسنفبالحاال

دملنطوبويعرفدوداةيألقىأنزملاليريهال

الفعلدكلنصدرثا

عئفصالأهعننبالشعال

طدأنادثاوبالإلفمم
ألحعنحوالكللصدفى

لماتخطبئئبغفربىأ

انجممبحلمتسمبق
فاتطعيهيكمنملصهم
ضوفوجهـدقسبغشيطفا

تهـتكوآنوصسبواا
لهالضوعالمكهذاكالظأ

رانثيسخثياتافعو
لىلناأالمضدرحلغعلوهوا
4اربنواولمحا

فأمالنوأنلنخيوانى
وهيباألجامففاكاا

هذفدظبلثخالفابسبد

لندفيهاهالكبةاهنجا
الؤوليثبهالناوان



خالنااينزفهزأل
ميالحثثكللكيفببئ

قفسمنممئت
كيذتعلهدئتكشئن

منصمبابعذهالععلبازترا
نكونوأتكدؤصةبأ

وقعاللالمبةناصهعنرية

قهلمالفاتاداححميرمتد
فذلةدبمطاثعلمحلن
اعفهماقلفالثالنصب

االىمتقعنتصوثا
وكبرالمصثرفيوهىنمصهة

أطوثهادتعياليةادممهنا

تللنصبائنؤاصالررمحن
أنااحلىوطأثالورسب

عمافالنحصدتكو

اسمكذنااناولدفكلةق
المبتدأكاةالنهلعز

صتمصمراتلثبروادأ
الشأعر

جمثلهالعزفيابفلئهمكادلمح
ااقيلشاللدمهاكصىوأ

ماطفألالفارلالطيدقئدلليحدأالنركلقاللثمالعمبلعبرس
الثافىيعيعوندأثرلساطئعنفياممؤالألامافيرألفعلى

صركفواشعنهاكلمانىالنأضايبهعههااخسهاومائمهوا4ا
لخماعمنائخدقلمعرابالبمالولبالعرلدهامنباوالمععةلعيهفاابتمدثعر

لعهوانلىلىالغرحالؤتمسافالناسكلثعاصطأصهـالمعئكلليه
انلهماوالشاطؤحيثماليعمباالنمنمنوالصييردهواراررةممففيه

ااىوزالمحفو4ورهلفراوأشوألصحوزأالقصلكلفيهثعرحبمضجع
تنقسملىنويولماحمتلريةعاالليبتراقويخدصالمجحوهمصخملاال
مئركآبيخاأنسهـهـعؤملىماذالخيابة2طىبةنايقؤنهـسرالمهوهحامهادتأ

ليمهؤترقمأقعلمكلفلجفوجمغلجيهوريماواههسعيحوهوهةلنماصبقولباكا
ووظاهرنيردضؤأصببعلهابأناكدانرأثماصأانعدحفشاوعن
االدئاقأبدادواءإالبهم7لهحيوالكيدللألعنأاقذعمكبالنأصوافاذتعالدد

هفولداغاويردناصبةاقلكوفبينادعىالثماذاملىالصخمزسافياأ

افذصؤاطمايلزمماذلمحايعللاألبأناصابرامالمهبمعنىثيمالعرب
فصودباااقعلايخرالجروحذفهاقاأفذصولعهاعىميسنعهاالاماخرابما

اقدناجمأجواكاشحفادعواواقبتثطذواخصباهأمل5بعامعا
أىدكييافيصريهاناصذانعسيردجمرميؤئدناضرةلىصارىايمفاثبت11

لحالظالنلىعلياليقلسيبفيهفردنححفثياقفدناكيمإصب

ابهاثألتفمثوطاللضبإقهالقبمتحهـاحذفهكلىأجمرقالابنلشيابا
ااحثشروطالغائرهاصععفحرزاااالفىلولوجولصبميقضللمذاابقيل

االكاغيرمحتصهاسهواإللشوطااستيعاهاهعماؤ9ابالملمكعضيىءوط
خرهالقؤاالجلحمهاعلىجوارافىنهاشلمأالخالرحرفىكثروداالاعالهاات
االلمرحعهـالحالاقىلمنىلمثللشرالكاطئحاعلىلخدجرأيهاوقوسطهـاط

لهعاماطفىهايرلىكامامحالمصاااالعقننإنا3ررلابخموإأابيبططتبأبهئرتعتاليطهلثئجماايا
اذلمرانااخبراخاقبلانجموؤممابعدهاااحهثاللثعسائلنالشوناا
أثلثالئةاكرطئااننتأئنىحواقتبلهالثصرطحراتكيناثايختأنكرمكاا

اغاخمطمدلىإركقولهآلمأكجانرالواللهلورنحوامزقمللغيكيجواتا
لزشاعبدعريييهدعلطوالثيرعزشاقاانعزجمالغعبدلدعلىاله

قالهاعبدالعزبنالئالمقالةزرالى4ااؤموئنوفاثهاوا حسدالخلفاهادانجاعي

يكوبئأأعلئقىقلحقاللهفأصيهـقصيدامتإلالنهلشاعروذالثالهذاا
سالمنوأماكقميرالمحتهنفداثاشكاوابعنىواعطانصاشذ41تمعدبالها
اهوهأاحزفياأؤإلوجمتعلكا4اكودكافاأنعلعهاالرلطوأتمنىكأأتئمقاا

البى



01

وبتاللقساألهللومااالحكالبسنهنتهأرضىلعزبرلسبدعرنجكبدااآ

اضجوانحولأكمميلتهـالجوأبطهوكطألناسمبالهذئتاإلضهماالمؤثةلها
رطالئفصللدنهؤمطلفهيمافيكلارواشرفهشمعهمالصرععو

ماضفعلبعارردأماكنئدمتعالجمئالهالعزينفاعيومضااصدهـهتعقلمح
طداذاجمالوففثلىهألمجلالمفعولوفهامئعدضصلباهنرقألقوافونوا

يجملةغعولهالموامسنؤثفاعءافطمضاأفبدالنافبةخوبواعواصف
ايتوعاذأالةابيتالمثلهدقمحوفرارطلوجواسالقهعماعوابافيال

اثغيتوراهفهضومنىمقيلىاعدهاعنبأبيهنشيثيناليستتى4متوشا
الشادءتبعاالمعمئقدفالمادتجعوحواالثرماالبيهطوحوايهلقممايخافوقت

افارءفولهلكثيرمزمشفيكخوانقالهالكبدألاررئيآلمقالةاعادفميممنل
واماقولهالتصدسلعيم

االيمأوأأهاافنافثعطبرافبهمألنزكق
اأوخبرانطفضروروخبرهاسمإنبيخاحشواوثنهامعأاهللئإزنبنصب
ادهذجيفاذإفذفنصمثقاديعئارعلعهأقالأستطيسعنىااىمحنوف
الى5لفراائدنجهىفشأهاكنىواجهـواآلملأللرومااذكبيعينمعترفي
دوموانبعباالمصوقالالغئرةمجهيئعفوبمثندالتصديرازاطاعدم
رفىكانقيلأذاافمقيقواالمتىققالمقثميهألصاللتتركنىمغعو

اننحملؤهخورطلالجوابطفحلىأفاشفدرتاليكافذأصركا

ظلتعلؤاطفالتقمدموالنمبفعمعاإلرالجمالتيناأوعلىوقوعهاضوا
هأقيلتتضالسلحالثىااأىافياكماافعافتابصهاصستأعاالفصا
معههمرطااروقيضهفىاحبالغمممأومنفصالمامعمالالععلياطولشآناا
أوهنغمالقوالمنرتأتإلبايفمميكوصالبافاصدقالضراهملا

أوابالنالالفصلإبشلزوابنبالظرفلفمسلمكصقورأصاراالقعأدبأل
ألرجواذناابعدالذلفصلاأىلمعلاععمولفثلاارهثامالكموابالدسا

كربنالدارأشلظرنحازامنالاوفعهشاممبوعصالهائححيثدالعتدا
قالرمأصاحكاننولاومثاللكرمكاافتهبرحمكاذنالألءهثال

بتولهباذنتعاقماهمبعذيئوقدنظملنئمنجمعاذلمالمنعوالهيالكوا

كالنصدرإلالعممفأرفع
قهاضعلياصلشف

بأقمابممغئلالفصلها
لالهبئيكأنالثاف

قالحدتكبعدهأصشغبال

لهمجمثهفص
الترقانانمس

كقئضىالفعكه
لرراأنشرصهاللال

كوتآشيالحالثقتدافأ
اوصالمامتالفكلا

لنافضهابأدبا
اذنفمىثطصكعهمعفا
وانىلثاكرمئأ
لحرلضاوقوردؤكاللهدا

فىيالهبحوبللهذشواا

الثعبالالطفيمىشد
نعلالأذننحوااثثهوا

بزلىبشبرةنملوضل

يرياافنلقولثهكلىا



فئصرطفهوأمادهآل

حدمااقأصبهافصبأ
ةلليماالزامصمبرشجطولى
الأللىإئمعلالمفس

كنصشللئقبلةق
لبفكالأدجمناالندس

نههفبهانرفملىننعئالما
لذىوانعالنصرطاشفوا

خطبثئرلىئشيثطمح
أنواقنعبركلالدبنجمىم

مثالساافتئيتيبعليم
كاإلللرطالثعنه
ااذامطشبنعلىلنبشا

قيذأىىشسبهثر
طهاالبعلايتغع

كتبفالموضعرلقوللطم
داللبخلشلهطواللم

أشمعكبمجونرال
فانبأىقنعبدصرحت

باادهبارقنرفممعهاا
صصعدريةا

أظطبثاشضبها
مبثالثأنعدميتكين
انيتقعهحثوفى

تمحبهقوالثاشأنكل

لغيلالسئ4قلجظعثا
المهووفهوالفاال

لمظاحاللونحبمالخل
لىنعاثاكغولهتتدبرات

اشاصتعيهاجبنانأ
لنأثا

لمبربعهاقماعراكافهطهصعممافهحلبدشاعصلملطهلبهوألسالا
ئسةهـشيغدلالألدو4الصاشعرأهياآالسصحانالمالا

الحناآبااالسالكياأفىلحمهانيالفغهعرفيوفبلولمسشلهنهبلالففأل
امنجمفىليؤشعرالزبنانراطانبملاالسالهحزفائيليان
ايألربموققميلمهتقخمابأعنارفعاثعلىسدئأربعينالكنب
سألمافومتعنههضصنجبهليرشلثهعثمافالهاهجعكفوخس
انربهملجلقمصفمعكللبوفصلنافىاالمهتبأقرالبممنثصيمقعنوا

سمترفاعلهكيادبنركلوبشيمبمنعلنىلمجرفبافنفنموبارع
لجقعفةلمجواامطشيبياثممانولواررلمروالمجروررهتعلتىلفلوافي

االحوبتضعحمىظلقعالىبونثنرحممههللىسبواقتهافنوالمثمئهدلحرب
نجهسباءعنبعثىيافادنقلباسلنماأشفئصرمافهلواونىأرها
لنولهالجؤآبها
هههبسنابأننالمحأانعاوأأطناانوونافالفلمأمدا

اعبلهصلفضفرح1بكسرالطابوخددناباكرنافالقبياصقاله
هرطيينللمثعندوجؤااماعلىثاأهملدبشهميمىبهارو

لهوضاعقفموايمتمأندأراجمفأتاكفرا
احدالالكرأنألئمثمعراامنى8يمحامربألىنغرثلنثن

مالفثبأتةلثغياغننعنلكوفيعوفالمايينيعرابعنفد
11مطفالكعقالمانعقالمميقفدايخحعنرتمئسعراعليماسثعالهذلصلريئ

0111زيامأصواافآقيامىاأنانجعاكألمطاهرلفعلالمصيرالمؤقىلعلىا
فولهانئعبقلخبارالهنؤمضانغبمفمهاخيالفثصر19بهقشيعاهنحوا

اقيساءقعلتااصكؤولهمالتكاالشققانماكدضيراانوالالزائدماع
علىحطنثمأطمعواقعهلثقيلىاصدنجرصنهعمرلكلفهدللثرلجلن
مالصايخالبألملؤالمحامفاكألرسمنفهالوافلممخلقئ

يتزذهؤاشتتأخرمثهاجففالرابعاثزكسئروطتالبفولهفقصفقا
التفسيرسهاركابداالقيانجىلفوالجمتأعدمقهباااجمال
أللمعشسبأهوااوجمنانفدبرنفسبرثععولعفوفلعلىااصنحآبهافهـنمر
أاندءوالععليالفعواللمحثوشاللشعىهمزاىأفقحدمثالفاصنعأن
هبنفمىلألاأنكالنبتىفعلاكلنلمعلااليهثهبحشافلتأذاندنفاالما
فاوالاتجعأىبأشعكنحفاذهسولهذاىعممعدئاقولثفىا

ابأنفئيأنتوندعالشهنتفسيرارثنتالىاكؤنجونلىادهىولهذالطبعا
القطحمانىمن15لبدهعبأهواثلبهنتالمحأونحأكافطضسيرالفعل

عمزالمحللهاالجااشاصغليهاناوأولهيىقالهالتحربمد



ألسهمأثيمأكطامثنالمالمألهفمدسيلأنثشيالمجوارييمينافىأديمالىذ

أطدهالوإليهإآولكاصامقفهآلصنهيبتالشزامافالمالماالمرلسمن
شسيص

لممالمجظنماثمفلقهلىبناتعلمفعوقيجمحعتطقماادالظلصأىالكلفالىلىنجأحذمحن
غالذهيعلطانيشأاروحيناىيماقتامالقيثرافأدجيشاليالياراهالللصولةفهـكيع
4ئاصالماقطمأشاعباانطانتأىقولهرصا4وحمالبلكعنكالفضعيرأهإلمني
أتتاقهجمددااألهنولقهالداقبسعئلسىقانللنالمفىنطبقأرلميولمبا
بللقذفهامنةءاثرأدثصليشبلاالمفىأهثمواقلىبانمعافليهالمرايأ
نحالففىألصإة4نأاهنامهأمسامثرابلفظتمنألسانالمثمىوالمعئعلى4االشرا

ببرلنكلدمظلىأيهاكغبتأشفبثسسؤفلبستالعالليخاحبرأنو4ربالحدكثنهيؤمتداوفولهأيىس
ةالثافالثصرطإقفىمثهمايوكبنأكهدسأكمضالحمشقرلهبأعهـشائئليالثالقلت
يضئمغكومأملىالأتوبوملصتنتدهلبابملتبشايعونيرشافبظلابأاليه
مالالبرحمعأفالجمرنفةنالوهوأنبميبةاأععشرطىاثالبانتنيضالثسرطما

4لتكقاةانموالوصبياولااحززبالثرالهلهميسبابنصرحيالمعورباععالمندى
نكقرأبرغةفيمنولنتمممةاكاعال3المفمعزولممفئكهالمفكتداكاعنرتصعوا

اآليتعفىكااالالضكاالالنسافيةالجازشأصاللمحهالمقتيةيةآثالاكاكقصكنعيلعلبهاققيماقفافى
فلوفعتبدليحفكئالبياهاضاميرجمالملبشرايإمأاالعوظاجمنىايأالجمابة
األكلىقيافهآعاالعئتطريخنصظيعقالسموارقممشظبيفتطوألىكظجرورها

الثانبهفيدأثألماقواضعلقهممايدلوصقالازقعهمنفاكلامبواوارقتربتتعاولاداالهولت
لسناللعملمالرصظلمالثيوكشدلحلكنبهالتقيناوانخأواشمولهوو

لنأدمياناناوإفىأباخرهوااتنمبالمضارعثموأغيأنهزادفيماثىاالمألعم
أمأقفهضللفعاالاالاخعحلصهالعدمئدةارتملداغالموكلقأشالوماألهنهوجليااله
لعزوتيواادهنقهلهثشربهعالفيعالجراختصاباالمبمالمافااوإثلتينمنوالبافظ
رنعموضبلهامالجلةبالنصجاتولهالكساشابالتولنيغرئنةجؤيوهوأورخرترأبرغتكعننيمئ
4ريرهـلمواافيفييغرألمدعظليصفولهليقيناوقيإلمبراوشراافالبروأنيهلتااأملفى

اتهلأةالسسمكلاقولهققاثاضىأفعلاالمرادالمادبئادفالمحانالحروفاقعالعافيامق
فوإلدنه3اجالبرحمغآصاللممحالصبنآنالواليدأملمجماصعوافلكلبهالففعقمااللكلى

وقخايدتالثااأنمالقفوالقورالنمبراكبهمانالقيقولههعاطتماألاجمركطبرى
لناناااللقإلنبالنصمبناليرجححافالجماثأنهمقىامةلطنلحرائجركلماققييعنصكليئالق

الؤأمنيهلغنههفعلغتلفجبضخالفالمنلكاصبهماكلمجافىناتكمفوشرجماء
االلزاترنوصسوثالولتالثهااآلفيتصلهأومجفااعشلتأفؤ
لىلملااحمامرانظىبممحراءالطذفاليثابئافباضحتعلأالحباشظنالنفولهاغ
ائثقيكفقمنفئكونومسوقوبهعرمقالمنقدكيهمنقرايلرفهالمحالثالنةالطاقولهابخبئيك

لمجةوامحنوفاالسيالعهأبرصالظن01براالجدعكلقاقىلهاألربعتإجهسواترأمنهـنيم
بواالتقدبررهاخكلبعاعتبايليمينالشلمجدافعااشنامبقاومحقفىكونالتعوللناممأ

دحعوانأللهندعلىلزلمرعدمالظعلى01اجرادنصبعلىقرأدفههعنفقنةنهاالنكينا



01

دئلبنيئخاثلىأنيدأتاليكوكفىاذاقلشلىأقيمااالئرجمماللظوجاالمحى
لغعيمالاساهوألألةبممافعةاابعدأقاغالولنعلابنزاتدالطأرأ

كعرةالجمركلمنلمفىاافعقبعدهاأندكللىاغانعلاالعبمفالشفعجمهـ
نبارىلجمموالفرااوأمادررسسوعفنىأفئحالنوعاووالعركلمليرمبهرا

دلأهسأءااالاغااجمعوافلمآاجمافولىتعرابمحرا3فبنمابلبعمدا
مةلقرأوأفمالشااوراللىدااةلضرااجعالذميئهأدهلياللنصبجوأفىاطلى

أقولهأىاة5القراعيجحفااجميةر119ماىالجماعاأيدلىذسثقعتبعقرا
أولباالجاءيهلثان501لقرااآاىكاايضاولهفىةنجعاقرامةاواألولىةلقراا
يتيناكفىناصبدهولنعلىاكلألمفألةفىوهوأأبنااذالورخليلهىأد
اروالعيهثالندتفطراخاعلهتأصةناآللهاذوهولمنربطىألملىناذلنا

13طضلى11وماعدقعلبلاآارقيهاممااهاوفمأحهثألثقأحوال
بهأهحيثايهاحوانرااللمعلتعلييافاكااالماالظيالروطومعفانبهاكوفالص
علىحرشأكالربعةوفاثعأثلاالوالعنكىءعأذالمأثطلاالمرهحم
ادتعليديةمللديخراورصرأدهوبالمصنفألشارلهكلمذااصضاامم
محشمعىورلهايبقالنرابواشطرالطهـارواافىاىئأليعلىصحنقيله
01ءأللمةقاسدأفةعحمااررفهـأىدص4تلعاكلأفثولرهافلشعامااالكل



اليدلضواحلكؤوهومدهمابنفسسهليماندبادقلهدريلتيرصا
أدخالىادئكاألمأتفوبةاحلتانمليكلنيفطكاقكيعاأأنفبياا

افيقرلهمئعسهواعنبكدئاصسفمزبكمؤعئدهمنهىبقائمورصازملبا
ألفعيلافىصلناعأملدموااآلمعلجرلىئعمياةثدرااومفاشا

اارةملللىشرهألماانثكدثانبهاللكبههداليعدكلعلهمصمواصيبكن
معؤأانلمفصعئمنوالمصثرافمفلنادابرألمحفوفنلمثعلقثن

رفولطهرفاثدمائاللالععرهومذدآألباسموضعالمثصولمبهلفىوالفعلا
البعرىاصرفىكلرأىألقانهضلىفىمحمدديأئهافوفىللهصرلمحموانعكونلن
االحلمالغغالمكوفثالشايافىدأىوجموزعلىجمععلهاآاليصلحيزأنمأأل

ابريضضىالكمتعلققلظأالبصركمبأشقولهمقولثرادكلعلياافبلهلواعترضى
وفسمىثالوبعهثطالتهىعلعلاراثشعواحؤيالتتضىيرهمأكالبمشبزائمةءتغه

ععنىلفأواوطفالبهوميؤيخينهبلآلمعديخكعةفنقعفقنرالمستلةأدالمقولمحفنى
السنحوأللىمنألئرنغضبقمنابلعفصدالفعلوقىهعلىفاصداأداألصيعاكنكيدعندالبعرينالنأا

كلأداالحنىنفىاستفيعماظأوامنيستندالهوبهيعدلمبأتقاهيىشكلعاميعرا
ضكلئزهواالنابعأنلكىاالكونجينليدفلتهاميوثالمادتنفىاوللسيبعا

االنممييلاشرحطهاممناقولدملمرحلتعسهـيدامنانجمالئفول
االثاحهمارائدةآبلوكطلكألاتصةلمعمؤولةالصرليهقاموافصة

االختصاصالمغاوامعلفعلىبعدهاوحهلنصيماىكانشؤائقغاذلم
اافئطلىوجمداتسلاوفاعالنرومقدراقماكناقصدلفعلادخلتحلى

االجثقوهوعومهابااالخباهـيلىتقدرقبعاللومأنكاشذاانهلشالثاا

اخمارألسالصزاسؤالهثقهاإلمصمرمنلمقلرالالخعادايأنزأحيبجوأل
االممبهزفدلمعصداولكهاسبخمااللفاحلاالععليضهغكلداللةبالمصدرغها

االكلألمفىكونأنتحلصانلفطكللىفصلرهمرتجاشصعاأقأخلرالشنم
اعافهبقديواافاثممنفاوقالىاأخوالصحفىعيمأرفةح
اؤنميهدابنىفرانعخبرتجوزاالنخعيفالظرفمولمجراكقولناالطاجمطعااليه

افمروجوةأىلعطفأحفدامىدعدنألوقيلعىمحالضعتفرفيي
حسوأماالالثالفاوصقلناوجوياألشواكئلطففألاأثالثقعنبعد
كونأوزلتنلكلنربعهبعدأرقالىلصثاقولافدلبحيزالجاشالهك
ترنأشأحممالمحلحبمعىلىآوافيلهترجمقمطايتتللبمصاا
أوفهرضىئاالئوسقتمرعليرالهمدةرمحاهكاههكايانىأو

الحيبناحهاهويوماكبمعئأهناةائمافادافمدمعلشبثينااألصألحلى
الثلنىاشحصولامتذاالذلوانآلشأححهماعقبحصرلتحميصعلىا

لغخولصلىنطواثشييرئائدرإألوكسيولهلصه



أنقت8ومنئاالافطنجنرهيالطبالفآثفيافطبعشهتهنفم
صلممئرفوهنالأدنجللفيلظانهعقفعابلىفمعنىققبفه

الجربألخفلطيهاناوفىمقم15اليبئللىرمجررربأدبئال
لىنصلسداثظيرمعئأداإلثديرهاقكلنسلألمجلعقعذانماصالدة

ممملتالنفدالبصراأدألعدهاامقهدراارفبلفيآآاشاالجمفاالعببيه8ائوكمدتهم
البالدافادقالدهىالنعلىيعىارقبهالىآلمتبأوتئمعرصتأوابثئفيييألمعيقبم

جغيمضمأفشينشىاقماالعناناأواالالىبهعغااوالصاطامايراسميللمبأ
المعاياللألمتتوشأدضىاالفقهىقعقدلصدشتمحةضكواتالىمعلحىوالالعل

نحوكتلبرأافاوبعن

للسييقاءفعمأافااأىبعيادفاأقوله15اويغفرداللهليعنإنحوياحلمتالفوافيعفيللم
السهعيقططفهافادكاالنمامعالطضيعثعحالىهلهاوالمرأطفبلهاصبمبطااأآقعنالتفمبى

تيلنلئاشلعايككداثاقهنايرناتقدوامرمتوهصسممدرامقدراملىالفاموأبراوددحدا4ءعرقأ
المصأحتةداإلالعالصصةاقولمجرروآلىإفأنياخجصلتحاالماامرجمعحلثاادلفهااتلعالفهكأثأفاابلىاشعطغنوأورنم

اعولعاوبرسلىدص2خا
اعافقواالمستئنافيةالهلخرجتالبصدهاشزباشاحعاقبليامصاحاتاكااوتعرباللسحيرر

أمابهستصاصاأكاياالثباتبئهنحالصأتىعضبهومعالبممعهنوعينى

ىانايوذلعثهانصباعماباننطاأنراالالمئامالأأئوبعيريمتوككذطبانحلىخئأاواتولابأنجيهالئعديييف رشصصباكطاناخئصت

اكاكمصدمهوالجامدسوااممخالصعليضللمكاخىعطفنانشؤظاهرللضلرح
طوأفولهأشمولى15لهلكتاكحورالفييدويسنراوفيرمصظةافىثهالتلخبىاكاالففي

بخالفهفيلههماظامممطفحلياالةفبعهالهـسهاامحعاصهـنالورلءاليمها
جماتازانجامموردااوهزامفيسافئاالظاالتنصبئاثالالاضواكاصفمالغالسبعداغا
ابعدهايمهالغطقألنهاضابركبعالنصبجدااليثونبرافمانلىهـاففبرأوف

الموفمفاسرافسمالئبتلمرذإنهاكرهككالنحوجئكثرمئاىتفمرفأماصمالجرالتهه

دالدسىابعاحقأأتاغإتالغاحلبإتوازواإهحمايراصمضعاافاهوألثافبةنآواألحضثهبعدهانت
ةااابءآحهـينهةصوالتعابايه

عثصره



انهثئاعلماغأقىاماحانيوحئأنمبمنعي815بوئصبتعثعززن
افاكنافيلهابزالتعليليقحئسطوثارقلعنيمينأنيبلتمباالئ

يباألسالعإالصالالجنقفألحيثدخلسمصضنحواعفتابصعا
ثطبمهالوعافملهاغالهفاالعلثيقوالىاهـنادبكمنثبهعىلخولمالجنة

المعنيايايختملفقيحنىتئفيشفلىأعأذلشعناظلعشحئه
فدقيصىبرجعحنهقيلهداماتئادادتئسالمعيكونأنشل

والمرادبالصلنحر15مؤكاالزبرحموحأىفومىصففضأ
واثصصياشاليمومستلزمالهنييفئوالجمالمتصؤفلمحاالمفضىالعياا

للئضصئةاماجئفمضددانقفاعهالمممداألحىلحامتماالمملبرهادلبالملىممتداقبل
حضيرحعاللهاممفىخوشمهدوحىاالذايرنواسزاربئدبخالنبآبدبالساللمان
ولعسهومىالبناعأبعدأشفتأمابقالىالحخاعوالمرامبالعلةوتجيلهيساءبهثج

فاخنفسهاالنمهسجتىصلاقوالولبىقيقيةلطقاالةجماقبلهاالنمذافىجموشنالنعليلصشا
ياددالجموزاللكوتبيناااسيإليومعفوافسافرحاثافاللكرفيبنانشعهاخبكى

اشحدهافعثععروألنقالغادسيةاصاايقلمشالسرنححىلبطماالمحهأطزدماالناصبقبثفسيا
عدهاشارالديشزفىاذاعفالاءالمجوررأللىباروافلبابموأشمؤمالنصصئطزؤ

لنطمستغبألاانيكونثيضاعلنامحخالطاللطيميننمخيرششعرلألهاشبعطهلراوالصبعزاننوب
مافبلهاسوابالنظرألىفاالضملىاىاغاوراظهاراقيهوالتأملقماقبألهالفىالثاخالةامنقهله

النظرالىمسشقبألكلناالضطنحوحوبلثصرطاشااىأغاثمزطالفماسانواحسالحافىكأمدأقيل
القالأوألالتكلمزهنالوبعداأتكملنظركمنواءكشعسشالبالنالرلمابعدهلهوأألمعتقبال

علينبرحلنتعالىلفولهفتارةثصرطامفافاشأكمابزمنتظبالايمتقباالعوجوبثرن
اليشايجحصفكغيئرلماطشمسمتعبالصانبوفىالوئهالنحينألالفطعاالولمراناوفجم

موبىوجوباكداالضمالرانويشزطمواالفمنيصالشالمجنتبليأط

بدقوجدتهلتصرجاتأهالشنىانجماأالنصصولحباكناكمصوالنصب
ؤفهوصيستقبالهااشلوظنصمصيملنظيألئلهأئطستقبلالفعاالن
فيهمنودققديرانالمالحظقبؤدىانصبفكلنثقبارواللالنتأويلهجظاش
لهملفعللصالحيةانفراحمينلجيزاانىافالماقحظنخالاالل



ثراعهمثىعىلجلثسبخالىفبلمحمهحلىجرللئكشرالاداك
اه3نملمبغنهليةلزلذالنليىتبهالحفتماهلينابللهاالثيتصهملا
امن4لزكللافيميقيملنهطرلمنهـاصهبمعاجمانممتعالاللهعى7رخبا

فيااىكلماحفضافشيههـمععلقغتلميوحذيرصعقللعباللتما
هؤىهمتقبلرجراناالترىئئلهعالمأكلىيالهامومىفىماشرجي

ادسكثدهوالثواقبدهدالذعثقباليبالظرياندهرهذابحئباطرلمافبلصوءهـانىكل
وفدمملتهاليهالمحتابمديلعلفىفهخالهكلمالزمنباالنهبةتقبالمةكهبيانمنايالمءءمو

الدرهومالفىمنهمكاهـلثبالعكوهالثلبعىللعكوفحهمهومالفيالقريباماقيلالنالرالىممتفبلى
أخمفممزكوالالذمغزاثرادبالعكيهالمليىولبعبادنالهثحلبصللعكوفمرهومالفئصنى
االجتهأخلاسايسلتقولهتأهكفيع4قرلهمنالعالرهاخدهؤترلهفيخلنوكفلىلصإقالصعلى
ااشعاقطياعلةمىيمالنعيمنتاتقدمكايفيدالجثكدخعلفسببورفعاالمالمادضلىحىأنةويح

ضن15قمئفولهالهوالمىممصمامالمااصنهأثاولزلةرواالكمالأعاعواىأفعكغو4لثماايخس
رلرلوأمطكلملماالروسألبالمطرلملعبلعاإلمسمبلىا

بعولأحئقعيمفلى
بمافبلهساالتتعلتىفالجصلقصتألمةبارعتافعقراوآماعلىدهوماعداناحنمبدصصمللىسولقرا

كمصآهنووالذجمأمايهأويسولحئاىوراليعؤللععلاالمرأسواجثهمنارسصلفالقرليوبر
لالضىهنافعافىادغرقيعاكشهـبآضوهوانالموقىلالريعولوشذالبالطرخصتقلومةمىل

لعيبةصربرتعالحاالضارئاسباحرلمذبالمفاكءللرفوءلىفاثحتتأدبهمنهفيبمؤنإلظرالىليائزواذال
الزكبعداالفيكللولمهقومعسنهافيالممدعدطىصتقضارصرركاوااقمعزدصالخبلرفاأ

قفصةحيزالنوهواشفى9حلىارادالالمتبادثباصاصمتنلحئعمبعدمأدغهإلنلفبض
ادحيمئذباقبايلوالباكملنامسنغتإلبالوبزمىجمىلمقالكلهـهبنفعيطبعداكيهيكالغعل

كليخرللسيروانبأالخرلصتبلإناأدخلهـسخحىقوبهلىفيعتربئهسنغبالباحرضد
تقجلإلحالوهوالمعشمووالالنتعالرفعالىهوبلالعمحاالبالنظيدزمناضثارشاشنحلالحمعبا
لطشعبمانرروااوجمكىبأدستقبلضالعؤؤلىهناكورعداانالرلماقبلهاالكقولىوبزفحايئأشوق

معينمأخانجممياالحمتبللىمستغبالبأحالنيبعلحزلغعلالميهنلهقلتذاالدخلهامرتححى
لطرلزمنصمحقبأللععلالكنملولملمعحنىرالتكمابالنظركالستقبالوادذ

مفغألرتلىلطالنضانىماالدذوقلىصماراماعاتهيحالىبلاتما
عوقعهبعيهافرقوءالماضىرالمضيقاالنالتطريهلبأحذصئلة

سهقبالاأرمعماقراكنبانالداسوليقوالفابحوحىواوحازفيها
المعنىفهدانمكمجهنصهكامرحفلمةكمالهلنعبتكصيايعئافالنمب

فيألضىامكلالجطالشوهوالتثذفعاالعظرلماقبليااسنقباألكلناذاواها
وانجمىقسبباعاتجهراليمالهعالعجموشائألثقانروطبهلرفعأيخلي

تقديرالىنصبميودىالنالحالفعءنذارادةاقبيهواغاوجلمكلاتمأىفصلة
وبطايصملاعاشزطتوانمابلاالستةالستغبالهالحالينادوهياق

خما



11

سبيةافئرطتفظىاصالىاطالزاللهافهاجمابصرمالتعلقانمالمامص
لهالاشتمطتواسنهااللطىاهضراالتمحالىحبرالمطنوىالمهتعآللللموجبةا

اواشةامغالجلشعونحابتذالغعلمماأذادنجعنهاثوذابالخالمبعلمباليبقا
كفبخاطههنبهالتصيلىلندحصخالامغطمشقتفانتأجملهالعس

ماصرتلثمممرااتطلعحسبئسبرروالونحونفاماالحامومىلبابرجحح
قىلفألناأماهنثمسقفاىشغاهلحئياوأصرخحطهاللحنىأدخلهـاالى

لسيىاعدمأليتسبحنالدخولثالنالنادامالسيرايتممببنىالممسلطلىغا
فسيرسبباليعالشعافبلياونوجودقيفلمنيلىانالنالمثاكوأما
أدخلهاحاموسيرىلمرادمماائفيهـقالىلهنواأبلانفىثسببمعاوفوعفيلزم

نظرخبرامألألمبتددصدرالقعلاأدخالهالخبرولورحأوجمتىقسيرعمبئرةلففارومل
نلكلنثصبسدالدخولماوقاداأالدخولطحالةذثواأفرلهىوثرتوضيما

مأذللئتوامنهأقولهولاويقولصحوحئالوحهالنهركسرالالمونرلمارو
11البعيمفلذللئسالئبىاذاااللياغبترأهالرفعقؤتعفالذقأى
لمجامنهىأيبعدأمالوفاعؤليمنرمنبهبقامصلهعهلطنهرحينئتنآلدحو
فىرعاثمنصفمموجوبفاليمالقوتعثموفياكحفانويألثاصال
اهالوجهذالنعرجموكلبسنفالدمألهلباثمكاالموؤلةقالحالافعالصا

اإالعتبطرووصرفعيالقأوحقيققبلصالألحاليسلكؤ4عاقعلهقصلهيكوبئ
ااآلفثارلامطوتأملالبقيمتعينهسرامموشماكىأولقولتهـىنلنانىا

اإلشإفىليفاليرجونعحااليرجونهورحزضويأقوك2يالتأحالانرمنهئب

منالمسخياللةافوأن

باتداالبلىثرقهعمذ
جرلبع01ىحتر

وصضؤبرحنىبد

خاالمعئمحاقالبرحونه

ببرصحىانهبرأمالة
صؤاصالةوحئبحلنه

يرصؤصومنالنهمصلضا
تقهلاتكقيهاوأضع

قصىثمنعاالتعىسأ

ةالسواللىااحتاجال
أنئقاحالئ

العغسؤااداجاال



أصمطماربلهرآ7عال

ناتاادتللناسلنعبن
اثهطرللميئاالئن
ومانأضكهزنجكمالمما
عالميحانغتاتفان

حوعذكرلتقلعلمحعسففئ
ظطهكلقطركثعيهموأ

المهراخألجضملةصل
عليهاقلىللنىبعةالرا

واكحلوالمغفؤ

العرالىايئادالهلبيمعال
فصراوحصولاسهقيما
ألبحفاشاشكتوالشكلىا

جبأصللسالاعليهله
لحسهملتنعالىافغ
اآلآلفياغامثلعهفوا
فهامدهىعللاصخئقر
لطقبهاالمةدلثاااإنأعللم

لؤالعاضاآلمىزنم
جموقلئاقلولماوالم

تضىنغعضامايصده
ل3بلهطعصوفالتطهقعا
حرنرالبكهالصنقر

نطالهلتقاطمادحزتافا

قاادلماعابهممشرأفنم
لمحبففالامللةنالمحكلعها

ففعدواأجمهاهأحداالص
بلأهألمبصبهرنجؤا
قىاشعارعرلمحااهمأبم
وماةاثلئاسقيداصم8
دآلتيقرثاقرةاكا
افنهنحوبريرمضدلقه

راغليرمب

مملبئااقىالعاوامييلاالطاآل38

فلتجلمظةبحيينالثادنحعغعطاظياالحئوصناطظاهؤتكوشن
ئاهنبدالمرالبعبروفىالمنكهوعتييبمئىالنكمغالسمثملغيط
كونإلاضاخليدنالتجاحئبهتنهنعثلئاالصغلهالنلطاههوا

ئأعلىلحالتأديالاهمننظركاقيياحهورفويألفيمتمثأوجمثاالثئىلصمبقبا
آللاأمالهئييهمامنرتعانتلطلكوشنسأذثمكدربسهبااهذاماظهرالفهم

ورقالبصداهالكوفيينصميمفهباذبينأكحشزفيالهأقبعهأقلها
انادمنهأقولهالعلةماعداقمماماقيةذااادعاذخاااسئصالهافيخفولن

انىلذممذاالحوااالشكلللراعغصتعاتالههاكاقغالفصلاأصناثصاع

أاقاألهعدآففاليبنهأقنمئاايخهلالفيطهأااثقوراشألنمتامعلىإلكممللاطعالنبمتئةام املىغلشصلةشالمغغرعانأكاذستامهمكعوفولهعلىثجعر ملةرولهكنياثتجعللجألضاداقلبفيالهط

ابعةالرألمو14ابخاحاحعلذرانندكاححألةعواغانودفىله
قسببفالعبادادبلهفيرمقتعبدالجواارقىالفىتواملفغةالنىع

العآادلمرااوبعساالمورتنجقسإألتهاحشنغالهعكطاثتصردوانفضا
اتعربملاعنقدآؤثمعاكثىجمىمدخوؤاللثىتكهناناألثلتىاايلع9طمملا

اانفقصلىللوآعشلىآتحليلبهاشحبئعحلمبعدهلمماعلقفيهحيعطتحى
اأدىلالنهـاالمفعلىلعمصالئههطلهاالعلةمبباقلىألمفلمبالدالمرأ
أهلالبهـفلهقالتالآامداختلاتيحيعوقزااالهومقررفىكاله

اجقعاطااانولمشكفولهايالألمقنخفىمألقوالشعقررأعابهانطلحشحكمقرا
االمبمدتحنفمفالومبكسراولمافولهغاهسبكلىاالربعةهاعفاتاأىع

افالقولهلممالمحبقبياقامالمعاللوقولهوهوعطقمملقكللىوأفنهقولهعلى لميهظاهناأحهـرثأصهلسثلسباانمميعتفقلناوأحبهاالأحديا
اثمىبهانهىاكأدئصكدتعاالكالتيعاللهحيخلتالاالمومىققالال
ااىيفعخمبمقولهذادوأللملبياناأىلماايبيناقهيديرقهاهيعاى
أحيمتعدان5السالكؤنأدباالسالآاناموئعيألنمسمانارثصقيالنهاب
بأاليعالمنااجميفتهالبامفتقولملثاوابنفمالؤلاعرلينينعيمفاللةثدهوكز
حدكاوابعدفعلمتعداكمدفعولتلئاندرنجصهخولهاعيلبرقوالبنفسهـكافىأو
فولهلنافةأاية17مهكافىأوبقبالبالثافىاأعولممعولميناقىلبنايثالشاق

العاعبواالهاخضاوإزرةوالئيةتطياآىأاماألقف
لرفاهـووقالجهوألثالصسالموأفاؤقبعهملبعراجميولفقالللفعل

أصاءأءاااخا6الناصسءا



ملةبعدهالماظسةؤديهماشلذخاوالكلوشسثؤتإهادانلما
فيبلبكلنالمجنتصماهزاانمئضهمأدعوبخاعتافألرقواا

علىيونناظنفباسااصمميدلبنعلالنرممبهزومائصاعؤاخوالمح
ااكألطابخعافىبعدكأقههبمتمياءعاأينعلىاحمشعألمحشتز
نظاهـمعىأاضىلمامنفىأصبهمامادقييكوبئنابأنلناالوالهعىأدمعنىأل

خمعللشفىالنالأثرافوخرمامنلناالعلماضىمعنىضاايلمفىأو
عمبئلنصائحتيممإروطلوباروالكلىأنليلننئفيرئجثداقىالبالمميشعر

فاليبهوفىالتىأشالبنتعضويشتريامتغالفكافيئانجراواما
منالكوعلنطايعنالبللضىاقهممنعاأتهضزرواألليفرجكلراما

داضلرابخعدصوهذفولهلهميناتكقتعالىمعذكقولهالماصى
آوسوفيهبفعلرقكلىعئقايلبفعلكلننمعاآآلمجودابعالالرانذاحههاوعلة
الروكرمعأوصوالصةثرانمذبمآوسرفالسةمقابآفاللله
لمحرماصتعاابقيلللألاحذفبثرطظهاراوزااهمهؤعهآللأل
دلفاعرمخرالبكنقأوبننجزباشأندلترآشأشبننر11هد
اطحانوالقرأاالثعروالملعرثندالمرااولنظرالنهذاوفىرمشم

قعدالتصريممن15وراونحؤميانيفيهجماالكلومألنفيأمخنليع
للألاسبضهااذالهاهاسفيمصمرصوتمصاشاتقدمحواصفىةماصوا

كقولهلشعرافىألاقأوتقدجمراعظا
خدعاأشنغروكبمالسانكعانحاالنالساكلألتئا

الننرفيببرالمصددأنصجيازالئعريهينفائل1للطؤننفخطلهأ
وانلثامتالهلمصترااتصعرتحرهنىانهمضتكأحوزحش

بامتبارئثابعةلعالشنأدوأماحرفساقولهوهفبلياراكدتالوتقهؤ
ئهيفليهاهـأماجعلأوباشأجباكركرالنظرمحناروهابقطعاألفا

لفاا4وأفيمطربليواوراألطازمعألمجوقرلمئهاماجىالرالوافيا
اعلعطفثحرهانتمنوبعدثالهـلهليالمقاشارلهاأالضماهـكامحبوتاروأوا

لىعالغىلواءوآواالفامواوبعدلهبقأشالملهركاالضارواالظهاوناؤنحوزا

ونمالظياربقيلهواضارأمجيزبعدهااقلىاالممسغفشدرآخألهؤذصما
لنعلعلامعالمثعهـولهبقينههوماالمتهاصنناممنىالذطفرهزاا

الممالانتنصلملصخااصكلشكلىحاشنذابعهاألرلىالفافيلاع
ألماهاذيثماصدلجرمجبمفاحروفانالضاركاااأفىالمجسفوؤلمزا

طحسفالجرالواعلحقضقفبدضالووفلتىلحقواقطأوروخلولىالتعل

كنالهتوأميخااللهظلى
جمدال3ايشثراجمة

محقلونبعدآلتيةاص
الىاللهكهـئ

اقمليفرالمومنجماص
كةطهـيهأنتمماعلى
العيعلىبطلمالله

طرانأفهصيوصنه

ىنرأماحميئزفبدها
اناتصرمتاجثنك
ألاجمنزاتعليلبهاقير
اتختكتفديروا

يمدالنجبهوزالنصنكلمذ
حرلمفاإلفىانبعهاب

قدهضىنجيينللفاخ
هحروهاوأعاذ
واالدأحهدصهوبةف

هرلهعةاوالعاموكإهسف

الطيلراماالمجوزهعفا
هماالوهوأووت

ضلروهوكرمنهاالام
الضاداماتازتجمبسه

االضملوببهوزسهولخة
والىفيلفالهواالطهـددصهوا

ممطذحموتمهـمكلاوهد
عبأوفيمبافمالمقالتق
مضعلبلنالمضارع
افامدجرإبسمها

الدالياامنصعهافى



كأمنكلقريلى

ولهحتىوئينىوت

أهـاددأمبلاألسشهلن
الم

أيا71مالمادتاذط

اصا

ألقملنكفوالئاوالحط

وتولهيسنرأجملأ
غزشقتاتقومانراتك

مااوتمستقالعربممرل3

لسرأشقيمةآاالأاى
كعوبها

النعليلمثثلطمماالاممالىألدمثايمثالنطالثللىا
01اللضىنئاالعاهميالثأوافىانىمخرلواليناسدأنتهأل4جمئا

مواالممثئئل4جماونظرئه1اكالةاعبنلملئعلعلنى11قبتعهضأقتخيحص

تكلىالنطغألىلىإلأئريااشالااأاالمتعموحأليريرشائىإأاعلىاص1نياووفىضخا
لمحوئتثمأجمعىاىاغولككهؤلقولهذإكايأقىحوارانقلصاصمخااا

ثانلممفعرلطقىقولهلمؤدظاهراثنخالفالثالواانعاذيصعلمثللادشعذاإ
لاطومناغالصبستعا1فولهأقلليهععواليالتقضبقاا

لمااسمديةأجحوالمئلسهلامبمسدالدافمنمئالالواألسف11
المأمالتهناحسهدومجبفاعلىلراكققامواآلمالانقعاوأالنساناناها
ا

اللىبالنفراكلىالدمبرحمبعىمرالىصاوهواأملصعحآلهالولهادالقيادهاحواا
بهلتابئبنقصالهلفغاهلىلسثسهلنمضادءمبئبهداهللايألماألميىابا
منصوبمضاهـعفعلىركلمحيائئموأؤلصدضعوواعرةاعتضا

فعلآلمالانمادأفىوعلطثترماناسةواوامععولهدالمىصتزماعوصبأن
حجحاهدركاشاقولشالونالغادتلصطبرشعلقتثنااداااالاعلو
بهئاوعلىحعألنوأنشخبيركرثوجوبانلفعلافنصبلهواااوبمعنىفه

لكقرأواالمحضوألفظنأاالفماجعلوهفببكعىالشععامثكىأوالشهثاآلحد
مصلمنمنصوبكلااقضارعاذاالببتحفاوهذانفضبىلأللركنئالمي

لىأخليتلهلمتقدمامىمطرمتصيدرمعطوفيبمصدبهاصاعتؤفل
واينهاضياأودكلوشنرقاماوفمالىهلرموبموبألراسالكمنهأ



16ا

دعوبهاكلعرتئركفعقولهلالمضاالليهمععدفاعلكزتحقنالقوآفعللمحر
مخبرممتفادمابعألالجلفعنزتراكمنصيببااالدبهعىوسثأ

تستقبمالىاللعومديركمهمرتأانواليحوفىانييأقولهاسلشاهدثطأوا
لمحالنانمعئكبهنصالفوالهذاموافقاسنفامقعهااللكمصيا

النالفالةضايعبربأنهفوأنأرظمفدطمونالفاألستقلمة
يةتخااةالضوقافارشامنمناتربنالكهرألمنسظمتااالسشتامتللباف
بهفطنلألبخوولكونيئاوأقىاعلناوالىااوأماتوملىهوحسئقت

هفيبنعاكادغتسيعخونرئمالماماكافيأصعاللبواوسلمكلياقص
مىيليراالغاتمالرلبداالجعحنالغصيراثعشباممسدرواكفا

ارأبمبخاصجوؤتالثهيعضداتمفقططافىبيدبالالجمظعافي
المالفلمتضلىاوهوالببيةلصرطاهدانتراطاأعوالحلذءربفاأتويس
لفواعفجنطقااولعئألألمأفولهالنهاالوستعنلفمئهرطلفقدالثاغرع

اءلمرلثننحعالبهأاللهجميقخبدئالهاصلقبهاليومغنيرنلوهلىؤطس

باعورورعبعأرلمجعراممنىابعراوألطفىاقصيدثشجمربن
ليسنيأالفىالمداغالىلفافراابفخ5لفواصاقواليهضااثىلمالمربحنرا

بفغلكموالسطقأكاكفاتييدسالص4القفرا10لعيالقمؤوااكزمقد
الهمفئاالعرابالتنبمتعهعيأيئااالرضلعهنىاوقالهلعىاالممملةسلا
الفطفيثطقصقتيفوامىامضعولهاربحصويمارقسألىولمآصهفهاال
رمحعبنىمصاخبربئنواجعفهأساحرفوهلحفوصلحالقهرتمنالل

لقصكيروصاءفاعياقبروليديغئاليييظرفاقرجمدابئوإلتممالهالنخعلى
لطأكطبرداعلطمهتولهألبمتفىنعاوبيانأىلةوذنولهبعثاهص

مجزومالههنثمأهأيالعالفهملىمابعهلجزأفو4آبيهقماطفقأيفاكاتفداالفآ
قلؤنرحالسنغمالمانجوابلكونالعابعدهاشصنشللسبببقاوأفوله
وبئفيعتفهـاليؤشالمسبيتىاخصعقمحارفعمافباالنبةلسبااقتضا
النالهألفأالمورالدءاصاعمحلةاضااالنادفصدعفىحملهكاصر

لتغاليرأتباكرمخاالببعز
لداثكعوكاكمعرت

حوأنهئدصتتم
لغااواماساسعتقاتال

لالضمعباوقا

ابعدباشمضعغلمضالىعا

ماأللجمتتدجوالبشرةاأ
المانةءنانطاحد

ألعيففلهلىأدتوا السبا
ئزلهقالععلرفع

نطتىمنيلقوااربعاألمفععأل7
ضهوصماالعان6دزيث15

ولصأماطعفبقمإط
نعصبللسدبعقانثصا

ليداقدارنغمابع
اللهوقالصتئناف9ا1ا

نسوأليؤذنعالىأ
لغمهضاعاصعهارونمعتهة

يكؤدااتالثاذكأسياف
أولمجافلزبنئصمبوشهث

حسوزيدفىانصبامجو
ماقولىفأئناقيمنايآت

سبهملبنىفزلىسأشك



يضالخفبفشإلفمدنابهبدبئيفالكسالقالئرجمتىكبلىبئاففسزجملمجاهـمأبااقأ

ءفصلكلدعصأفىأيمهطقباسدورضيايخدثنهموفىالحنلدنعيفعالىتمفاكاالة
ئانعلمفلرعرأككأهتعافأألفيودعىلههفلهستزدءفاعاوبمالقهناباللف يموصروصفالىضرلسوبرلهءه

سترجمامئعببانفأهمئعللطلبكراالكمامفمنئمعببهلحميدارتىهانحكل3
ابرليىقلياامدهدآحهيعقيمحآحنىىقإشرييبمثاأئههيهافىبفرإالللىأطعرطذبعالوطلىايفإضدالثهرشحكيراالل

عهولحماأهوباروادنولهالعبنىانرعناكراشماافالىلدكترئافالتمم9
دماألالىمحانموصالمفطبي

دلىرينعإإىضدسلنصغفأأوأإلبئبمسرلىيعبإلاغعألرولمأوانيعوالقفيضسفىبدمامرال
خيهـالطلىييالصعلالمحفرورألمهولؤألوبىةفاوالبداودالسضفهامكلنى

الكلونمبهذائصاللمؤبوالنصببهشننىاوطباضالضرورثنيكبنرفافيلة31سبةذ
تلااسسمئتبط

افيلهلغيثماببشفادمنييطنااألعللالرصقوتاألملولالةس94صااعثلةلعرعخها
لالفئطاقالحللنعلللنولآلببونطألاأغىابالصاأماألسعهابعاتخضيوافنهانفمعبئيتوفكلإة
هاررفىاألحكمتءصنولأاصا

اطالمهإئملاألاكالظااهىسهعهاطلصإدإالمىالدعيابواالألمكاالعلىاشكلئبثاجمعفدعلى
فيهآاالطيمراليغتبحثوازفطضورفوأبلوالعوضيطلصىفىاكأمالف
خباردمالفأععتموائنئهواالفغيرنجيعهلأدمافيعسريلاامماكزكفأفيمانأةفى
الممماتترالمحبواالحيانزجميوهطلىملذادبعضرتمكانهةبمصأنإلعمماوجهأرثاهلهو

فقاليطلبجممبحراتمعقرقدنطميابعضيه4فالجالحصيلالروراف4اىهااص
ادفىوركالاككأواهـخقىاعرضيطضهميسلىاناخميالفطكلللمجؤعطف

القعلمحنصبباقىأترحماالنراواحواطلوراانتشرماقياالفيكونلظ
النمبدحواالقاطلعيمصلكطتالسرقراالجمممبابىمضمالفابطأرقعنجبيتاابهاق
دتأفىلؤاوالاسمضفىلهالزحملممااارالاومذهىيعبهاأباخلعليقبلهاالفثالصملن

اأةعحهاعرلكوالمعلوممرفوح

ابرحثمأهإلوجمرىثءالمالجزسئسهانمئمأبامرولإفئمومالماططفعليهلمعيأروف
كلأفاجممعمؤعلىاشرنىاداهاقفعلىأالكوفيينهنافقهومنلفرأاكأسلمحاتلتحاقأنبنى
رصانصصاقىالعاغعيبعدلصفيوااألهوهعالدقولمماوأاكاالإحدلفااعدخل1ائاكفإوئرص

أأزولهيمىاوواميمنىشجاأراصععلىزهرقي1ااضرجولكىتعالىكلهاهوعلىنليه
ربةآصمشهأواواوآداواقعاتبعدااورالدألممفنةالااألحولةوالالينالقوبئتيمدا
الثافىنعىافىالمطوفاتىدمهلقواحطاامالكاغاللطوالعفىلتميعضدرلهمابو كاذسناطءمةهلعا

ااغالزىثواللهبئمىبالحرش4شعوقماةا11اورأنراشلهفألملياوالوالعامأظفرفألبعدهاداتىاالعل
قحدثاشضي3انتحكمذاولمالممزيمحاهرانيسأمعيرلالأونموتواقاالماقىسفى لهمقيلياليؤنىؤجمهه

ااةءسفمالوممهاسنمبعلىالقعرللمجردالميقثهـناشتفدرالعاهالناتررون



لرءكأةفكقولمانأبئوالجلئمبلنحاصلفعلاأيئاوفحوشيخبشيقعغلىمإحاعيابئال
زاديوفهئفهلنتكلرها11دذللئماذاثأتئلكونئلمأسمكفأناعئ

سباقامانرررأنألتفوذ
بدمأكلعفهوعلىفيطفصدلةصاقولمكيرآتبمرتساالتاملتأتيناالناخاثرادلهاوالتظيل

فلعطضفؤاالوواهالصحرءالةالىمنعانظرامعلىثاكفيمصلوااجمنعاثامنمىهد
ذاوالعصتحدميكهأمحكبرأمكنصثمانمتدرمعنياملىقريجمعى15االيستعمالمجرامى

وافعلهئادىاحيالهوألجماسكاالسثنافاالمبثلىاشتقالكلجمقمبتداكأوفقدالمغئ
لاألؤلاوبهالنهذافعونويهأاصالالحيااأمحيالمجهوجمونطاهاللالعلاليمشأنف

الفاموماانفىفييافعليفحوضعظاهرىالقعمؤآشملىحمعمالداسخماالشزتطاغطأاغ
صانصيدالمربعآلفعلعلىلاعلفاعنىذياوصصتالريفييافئ

فلاقبللشماانفىاذعلىوألمعتئبلهفعفسثبئادبافواسنثناشهإعدالعافالففىفماثمألكه
ؤلىهانجمابدخلعتماتأتهنافأنتخااوعلىاهدثواااالررئنامافتئياذاتناجماالقىلا

لعطفالناعلالظ6جمكمعزضدالفاثلااكجهاذالنعاشادجمظعذآاأعغثبيدئنا
اإررهاةهاللذخااخرصلصطذكزاوسيماىثلرحفغيذالازاطخاليانانحدبع
زيألونقبلهالذممطاقىألخطأورولعلىايالفىلالمهوفحجهامواحعنهماالنالجهيالموح

ااافاالتاقالوجهعهومعنىحعاطيئوقاألنهانثبانفللثقيلماذبكيل
وصيىبرذكزاثجلالمعىلىبهرفىوهوسيوأغفقلهيهسمؤلأيهأوصه4أما

يهراكتجالعمعيهفهعهاحلماف3وشقائلثآنجمكىميثهىاوقالالممتضلتينافىتأماالمعىهوانويرشا
دءدياناعهـمععالآللضالاللئفيمكنذفهقولطتقعلالىشلمحلىنهاشاكزا
احلدألينامادموكللضيتعفراكنهطبينيخخقدلمجمؤالغائلالمقوألاويكوناثستقلفى

أتصلسؤفئاوهالالمؤتءلىالألىاوبوومهلب2االبخلعكاالنحفىااللنفاهفما
حداالماطيرههثالملضياآلحدنىذككىمزتاآلزإندمضاعائعاوجودحديشلموالمسااالتيلشهأل

يرانثطاكفولهلزكوهوعاتأتعنلنأأالماهثليهقولهاالتيانألمعن
تقعرالعاالنالثانلاللةلىظلاللةفاليسعبعثعفااماواالناكاوججملىتقدراص

اأبرإجمأصلىالندعاللعطفولذابسراآلتياقحرااألوأننيناحصدرهئعطااتبخااوا
ردتقد8فاولاوؤذانىاالمعطوفنصباعلىفىاكلألحظالثاكايحقأنهاالأنصسفيالماوجص
ااحماوىافب4المعطوهعلهانقباصلىيالابعاجهالمونمببفقطهعان
اثطوفعلىمبادأأهعلصدراأتولهتأملالمسبىقىبيالعصمذقىلزمومعنفصاحيثهى
ولءوفطالىتالمهمابلطآىرالموولالمصعلىأقولهانبراسطةالغعلالمصمرالمؤوفمأى
انباكفيصصفىالبدؤانتلىرباكوامانئاقياشفيعضصنىأكحايكوقولهافب

ناهالكوصعرومنكأيضلىاتقرلهالطأهرانالعببيشهجؤةوالتعغيبونيممييةط8اا
اى5فازايكربخمنىاتيلىكلكوبختبلفولهتأملطريتيالتسبىأمحملى4يعءث
كرنفيمابضىلقولفانصنفىخناخالنجكلليصتبضللعطأنلىهذاصريمالرام

ئايقبهكابلتياكاروثأاصرأحةأىالمطهمكإلشصاعلىفولفضاقأهلنوقالمعطوشكليهان
اتبآعدالمؤؤلكاهاعلىلنمبعدهاادععليرأدطىدلفلارآبصاتقدارابحاصاموأليكهنمنى

مسببكنيمانهالالمعبئهجليهالمطباعلىمفدرألىفىهـلكئ





ننردسن3ةلهمحداليؤشعاالؤنوتجرئحويسنرصوالكتوقىالييسهبه
ىقضلعفيلرااهصدقىفأأىاغاحانأثيقومعضكلهنامواكأقرله
القضامفيصىتمدوبثبتالمولقصدقىلهساى1فواالغالعأقو4الرلتا
أننتضفيهصكماثنافقلىالائيفأثأ2ؤقلشعاقرلهفددالنيهناقىافالع3ما
ائعدثناتهنمتأوماالألبععملمشاقخاابخثلفابأالمعرمنلفعلاباألفبلكفى11

قعالحيثآوجباووالنجفاللعخألفاأنعرافحاوفىفيهارالىداالا
الصالنصتالهالتسفاكرمهدفااألزعاصامشأحدفاتعالمويتفرءعالذ

خفىادؤتىأقولممنهتياتأخملجرعلهدفواشبافىأنتقاأنعلعلىأتالمك
لحاناقنولهلمعائأاأهلحليهأدفصنةكلنصالبألصبابميسئلاىورمجاا

عماقبلنفغووااابهتؤفالاالباالكألناففاواصلىالأنياقاله
قليتئمآؤقفصادوناكوعلىوااقدتالىتعسلةافىالفساموتجمحقليتا

االبلتحركبغضئنهسيرصرحلضقوايانقامحلىداصبهمعولرألنقفمياالواك
لنقهنالغاهكليموقهيخملممادىونا15ياحندألصكراباالبماعناقفهـ

موعنفاهفعرلفلىوالعنوصركطفماممئطسدععقمر4ففهاعآللفنظر

نجهعبالو7

فهالةفدمدالنصب
دئايفهفممكيشاماتأ

قيئاماغقوالعلى
كفلمحيرعمحالثابلى

أألفضدفئاماتأشئاقلت

مثاتأقينأوماتال

النوذللظثعاوب
القىلخداالمثاللىتئلها
لمحنالباالوفىنففىأف
كدذالخلىورالثاشا

النفىركاللشنىلمحؤالى

فتفوهحيافىاماباب
ففافسصاعياناتحسيركال

فنصزبطسامطنالى

اأحداناحعهوثر

عغتالطلببصلكونان

يثحتفطلصبك
برلجلنابالملماقينطم
لفافةفاللحالواجمزظ

اهبمبلفظكوتالثالت
يقولفساليبهوزأنلفعلىا

زامببالنجمرمكثق

مضالفرلجمصاول
النصمطمازفأالسكسال

نجأدأنجحئوفصدامطلفا
كلنأذاعصفورفأصاشا

انعلالغظمنالفعلامم
حموثيلئرمعفاهبئمخوقىال

خوصهلطهككناذالم

هؤاأجسدومافناكزك
باجصرشصوابأتاشولا



اثماالنهىماأ
ليثنأعلتجكالتفعل

لفهاملطلياللفثرآلق

بعسؤالافبينبمكذ
امينيفيفجلىظها
النهىلونقضتفض

تنصبلمالغاالقبل
االعصراثحربمخوا

يغضساعفىفضبف

الثكغمنعاألأثاالأكص
فألقلبمثقولتها

ىاطمددتعالىألثه

لىدلشعداثاأموهلى

يؤمنراحئفبهمفلى

ؤشلااللبمالعذاببا
الثاعوأ

عذأعدلفسوفتى

نحخيؤطأالساعبخهسمتها
يالغعلىلكوتاقفىئرطه

ولكفسمبافلىفلت

وآمالنصبامحزلىللله
اننثرطهالشتفهاما

لبالطبحالهإدااليرن
بةام

االتنعللتولثئىآلآدأاصدراحقمئثرتجدةميئسفينتهىا
أللسممبئاعمفالهىداأبجرةدمففطاهمعلموىأطفاالفبلنفأ

يصتنميخدفالئيقفيمسنالناهيضجمالتبلغمجزءاألتفتر2
اماهدأالنيىلالسجواالألنهافاارمكلىلظلشصهسمالففهععافعسي
بألمجزفىبأرألنطغكالبهأنعميسنأطهـيمطلمجضمثافىمضاللقال

الباحواالبةفظأهمامنصرلبائونءطاألالمقبئمهصكالهعسها
الجعوافطكباالنلدمالثافىمالثىاااألنراللعملةإلالمأصثفللنهىا
الظغوااكالتعتردماكالوللئاقفعلذلطايةوالصعلىلفبالضلا

المحلىأممابهكلمالفيرطالقييهوملقاليمىباالئىولونغضالفي
نحهالتضربلفصصاتهئعمانفابعداالنقضفاىكنلعااقبل2قركنالر
صأالوأفاقو4كهىالفاملىمأيبهاألتأاايأليدافيضذ

األصدلهفقعثرأعلىأأدىالمممنوالحالبكثامرااللععوأبيالخمسبا
كألرضيربثأاآلقوقووالطرفياكاسكاهواموطفىعيئامألو

مناليؤشوأجمزلهوةدعاملنصراعأمامسنجاهـقرلرسفيدءمالفتؤروا
مفعادىلرميورباهوصاحمرمدؤقىأظ5الدممأفدحوابالنونبحنى
طةفصافقئالمحفرففتكغيفامألمنى5أياوهومضاف18قد81باهصف

باثوباشمضرنىفهـالحولطغدفامفسولطرالطواهخاوالنون
ا

كيكرمضافاليملومحننتعلؤثحفهميئتكللوباسععتطقوعنإ

فهلهقرالماثاصلعافاألجلالعارفىالسكعناطهورصكلربكسرقمقيا
كيكملىضاميئالاطريقهعىأصلألفقنىجثىةيارلمعقوالىففا
لةطاقطعلىأىأمعلياكونيأنتواموفرطهبقخيرطرفىكينأااس

الماهاالصسالةبقطرفولناعلىوخرجالرأك9وهوسفباسمااللفعلبانفرج
دأعافولهأكلفااعلىيدسابخةافيدخلروازالتمافينحرربلفظ
فألفىنفسملمتكلمطالماوالمردالفيمطلببقولهملحلساهاعرفهآثفهاأل
فصفعاييردلمحاللسثمافهمطىمفاطالبفههقانهاقواليخ5لىفالما

لكلناألئهاموقالطلىلمئنراافالىأتحنصوصةمادلفهطلساقالآناال
15أ

الغهمالاالفيامواغايمعلالخاطبيعلأندالماجما3اتفههاليطلبلمماأذوجه
للتكمفهمأىملفاالسثفهاميواامنطقالمليبابأنوأحيىدعيرلقلغا

رطامفلمحمىآلمقطصالوأحتبيواطالباييفذلئاولخلطبواالنهامأضطثمانى
اعلةباداليكينأننثصرطهأفولاآاالفهاالمابفلعللبالثجعلاكسافيفلدأ

ازيئقاقغفربتمحولملفعلىاروحيرثىيالأنمماآآتفهااالسقىيشتر
المأدوحيأسوهسلئقالماالهقامنهلىمصررمسنضيتعفرسمكدقعفاالصربا

ا2المافافعلبليمقامالكو4اقبعدربئاتعألرلمبناآأسأحمنيشزط



ةام

لغآرفههفاتالفعلةحلمعئاقكأمصصلملئمهبدوتعآالمبنا
ليماىفاضربكبريدااضرافناقلالمعنىكالجحلىلهرمتراستبادهص

النئلىخالاالفرجمالاهتيامامنادأماباترجزبشبفيمنئثعر
اوقيلينصىامعاكتعاأنرنعقشأشاقهنمجوابمدلن8فتيل
نحلوممنربخفيدمصمالجمكىيالنايهميمامولعخبلمحىألفاكلبص

كيعوئىخوهاحامدفىسحزيدلحشغعالعلسبرأقولنهلتقملهمدرامشنقاقينصيدمنه
ولى8خمعلثهالرواررامبروادنمفاضالدس8شفعاوجمهزأئهدهالممتداولناخبر

فملبخطزورةألىولصأمحهلحلالهتصملالمصدعلىلمحضدربلعؤرالماهءأطفهشفهاأالعلى
هددمهفاقأكاخكلكوو4توفى4امذاقمىإافاهلىيصيلنالمئغعامشعقنهمح
رتبااالصثفهامفردبيخاأوفرنيكععبمأهاخداوملبعهصكبقمعنشأنمنعونىفىاع

شنعهمنلناشفهلضولنالطزيحاشاالثاؤلكلىكوتأنىمنهاوةبلأوالذكمصففله
متفهلموالناشغعوا4إقولمبربهإمثىاالتواثهسعاذاالذادامقدغولمحممشلهلىالموصولت

ئالىذأنحهرمنالسمةامولهاامعستةادنصبهأكمحووفهلهاالمسثثناعلىأىأضا
قرضاصسئااههعرفىلهاقوصاماآلسشفحهفمأفعدشوااالهكالبالىفيروىميبفا
ا3رأبرفيصالعفهبرأقصثنظرثيدرنللبثايهفخبهـبغلهرباثدايخاقعلهفو4اف

كييعديشحلرفىمفصبهفاكالشكيهنعسالساكمعلىبئاشسيرفهيفعولفىظرشزمانمؤكأتصص
يحهنىمنمتعألىاىيدرالدتثطدصخاكوؤجمهنالفاكللجوابأاصؤأليتقدملتهبلا

جمستحرفىخهبثمققأذآدفنروهـفطإلفسهوابابالفاابهوزنقديمواللمالوحمكمألنن
آأهـتواألسلهصةفأتاعيرفاصصيرتمومففآقيلئرئأجموفعوشاأعطونحعمعمثىقداصاعلى
تكبنحوأينبالظرفآهتغهااثهلكةلىظرفميزمالنالعشاغإقوأصريهفيكهنأااخدا

يرفارافظةفأشورفوكاتفشىهالمحتعلرىزمالتزمادذكاصطرفلىؤوءالةاارملمشهيارونلةى
فأصبكقكوندكيفالافصنفمرنحانلةأمئىيهفذالمصنانالعبثىأواهلعاقا
لفصالابالفقلتطنعاروصبوزأنوكيتامهجمعنررأقالدالفيئىاالهلماقيخالكيف
آاالستفياجوابينصبئطلاونامألبىأانهاطرفكروايئضرهامقيهولمكيفناقصةتكون

اشاشكؤوجلفولىفىايبكنألبردأالأللصزالألهذااعابالفقاتفا4قأمالفواخبرليمابأ
المميطهأفىفىاللهأقحيدلمفابااللعمللقولهيقاحاشأالانعداحبالالسهمهـامكمجوايه

ررفيهاتمبمنماأعجقولهبايخؤأومبشالمعتعالماسممإعااغذصأبالأفولهنصهيصلمأى
هطأحجققلتلىجالمصممذاتلرتأةشالمحواغاقدرمؤلثاالقصةقهرعائثئى5جمثافهحاأى
معناااألستغهاكاناكلمابقتآلسمقالىمارافيااالئعنهرفضلوفاحعؤلثالكلكمفىاذا
صاقدهـادالمعنىاألثباتجوازيقتغىالقياجمنوالتزيكالمجمعترلمالمونثالطؤلالعاألنكه
8مااهميطأاقةافئيمياننجكطمطأكتياكورتصبهبهألتجمودفعلفمصبهخبرفهرفممافررنالىبم
انلهأفيلعصبلىجهبخااأعكدمعهانغلشإفوللهفالهوضحأقىلعلي

شمثثشقلتخواللنثاوابيرياتقفئدأىثعاتأامعناااالكألستا



330الدفرةاباحشاثالداا

هنهرقلالتفصكلىالينصبثحوابداألستفهاماأفثيخعلمالنئانكرإنبلأدبيتميؤ
تلرلوصمفشغاموبلبمعللميعةفافااةمدهـاصثماتوليوااكلبدهألسئنيهنيما
همىالمئزلفادوادهوقرتيآخمىصكةأتاضهـاماالسعلىافىنمنحىةفاكايتصببففحنواالطر ءتاقلىعتضهلكلفعل3

اإوبالالحالتوأاانساأنئاوفابالتهنهلأفارإتتغهاتعإهواسهااوإمالىموليمأوأالمهذاالآكزلعبارا
االركاباتماأفاغاينسمسذلىواريرأقيلهأفهامالجداالالسعميقراشءقزهاشؤثما

ألماألشيذتاللادمعنالمدصلنمقالادااثععارةاةءإلنلىكاثةنحههءمثغااللىئمدث
ةلما1نافاذقلشردعحا عولهـانمالمماستالمدضىعدحمليوابرالاله7داهؤولدىكداطادلعاأءشتولذترلها

ققرجمكافينمىهـهشغهامموايغزلوالمولفياللهشقهاماحهدثشلطكبارةاففسالغرأاهذالتكونأاق
اذالعا1النبأفادحدمثكطاالمعنمهاخافىااأالىخولالذامااكانحاابدنعدليأقوإلقيلهفاتخأاسراكالفأوأ محيامفأفرالنصبنىكردعليهاألمتسصيالممسوأةمواراة
بفىهاألبم4مبالمغطابانفهااألسخرلمنيالنوعأفيكةحلىدضمحا

ولهممالمالمبئاألمدةراد1انمتفينمالااعايهعاقولهستغماماألجرابزفيكالاهأالسثة
راجكاثنذللثافةلطموظامزامولههوإااليستفهـالمفييكيهحرفجماداطئىسصونالثالئمض

اناخائرثولهأأزآلبآاىزيركلهتقرأةآثيتفياإمكلإنكرئاسلمفعىإعالألماإردقوطلهاليسفاتصسوله
وامهوالطاهخاصملعينابفلعرضاوأماقولهالبهلغاأشيرويةجوابأمبوباتادار

قومفمذاطلسبرفقفتعومفهأالننزأأىنيايطعنغإلاقولهغاينسروصريعاوماالسنعهـ
طافىالعربئألالطانجاصجعحمريأبهراموابهااهومناصأصكراماانإعلىبالعطبئص

عاوقبلثيرصالتعممريرواكغيرانلاللففةبياقىاااورهوالمنصموبالقعل
لههوالذىلدفتناوذماصنطللهمىوالتلوؤكخةوال4ملمأىاءلهقفقفانهأكون واهنصوبالىاومحشرى

عوابالهـاآلقاتلنغاثصاعىاليماةنااعنالمشلؤثعرظوالفدرءطيماقلسسثفماالصوا
ءتملؤفصيعضاعرضاأدألىاليهمضافطاماصيوادىصهوانجاورصوفدامارالفىأا

عامومويوقلرفلفااهثفئلمضبانبصرممنصوبفةوعسحتبخاحاابضىولماةةهـضىالى
صبلاتولولموصتقدبرةجمواوفمائدمحذوالمتهلؤكحاللمةدبمقصمغتساكققمالألعربا

نولهووءآهودقسصعاضمعتداكنراةوعاناثلىطإلفاصرواولةأامحدتناتللئأالاتي
حثلبضوهوااتمنمثاياينتاياوضماديخعهميىمجاالقضيض01احراكوثزل

عثقاحمقالناقرءاانهـعلانإمهولائيكابنىحلاىرابااآشهمعلهمحئاألاطناأدلؤاكراملاابنيا فشعرصا

بعولفمقيزةاهـفىالخيعةوانخبيربافلدالمؤاه4ترحهأطلىااثدةاأإارابمنلؤكقأل
الفغمالولتنبيهفهانهـثيىنجإفيصمتميرلهقاضمبثروجثريخاألئعظأقكقوللثمجضالوأعا 1تعالىاتهضانقهسال

صالهيضامرفوااالنوالغنبيهذاىصلالفتنبغلىارقولهاصأسلتهطرفيغ
فعلهدلرفيمنفالرنتهمووالبضلفك



لضضفقشالعبألاشيلنههفأصعاثهاضقاآللغتنبيمالجميعفرله
اتادهومألممالمحقانمقلغاظئااللعلننهسهاالطلصفطعالنالعرضو
ايكعهاصعانعةعالعرضراداتمائقسافيتلؤطاطبممالةميفا

جمألفولكئبيعبارةااافرهألفيدوجملهلعباؤولوهفعاالطلببرق

اوامافيقيلىأهبلشهلمسلكهاالللرالعربئالطقبفياأقفا
ضيضلابرئتىلطلالعرضالهمتالواردعلىلمحوالبكئصأعمعحانه

اقثيلىافياالثعوافكافيثمى15قي7فماالشناتيانعاالطلسجمئفأ
أملىأللمتبالائنواعمسمققريبغالمحأصلاخرتئآلأنجثبئأقضضيى

طهالةهلىالهعبمهاالابذاالعالناالخفبكااعارلوالكهاوجفالبشبئوهؤننثاسبفبضال
ةنريىضافىأنآالالمغعلدرالنالعرضىيعارحللثىالمنادمذعآوحياافىههالمف
طعاوضوأماقرلهكي41وفأقأهطبولمحعلثارولسيانلعرفىااللمحضيضاآلالةامن

فرأحلالىأسكأوالمناالىشفىوأصتيفالافملىافىلفقانعأى5تحاستعيرخصا
تصاكبانةكنفأممدفالكببقسعهاخفشعممذاعقاسعتعادقولبقاروقققومجتمملا
وأطمتأحوابفىالعنبهثمالمئعبمأطعئعيراممماقالئمالعرصهلىأدقضيضاقهالدتاجممفدتى
نهمححااصهنتعرتونوعواللمبنظاصلهقاعهئعالعرثىالخاصقشبمدالكامح

العرأويفىالأىآواجماؤالعرفىاهاشلهااولللدطاناالصالعرفأداقفيضيا
طعقؤأفئدأماالدنشبيهالمقطالمناهـعبفىكلنوأتحضذضاالوالموضيعتللعرضلمالفاوهى

كبمكنشممه4االىلعرضكايؤخنعنافوالليحهالفاأللمرمنوالمنباافيضيضلطها
فيأالاآفأاماآالنغسهوحضققكلضةالنمئأوامافعهللضضبضبهاعاؤتمنل

دررمالحصولوشدقهنهبرمزفيأوممكلسضعاللغيرالواساانئصرلا
س5احصولهطلبئىالمححعنغسهمالتاشمناقانبولمالشاباثسقيل
11اللح15يرباللألزمونفمفيحكؤأطماالطمعفضهفاطلىلتهاقاوأفى

المطالبفعلائطلببصيفةاليكجبليضافيعاعماالطمعهاللفقوثمنوالا
افىكىكيرهمئاحهـصولالىلنغىاشجمحقإتيلوااهغنياءصفاذلى

ةئيطلبهنحصوالالنفسهمالتهناقلبلغاالعترقباوالممشاحصياوأ

لكلماعكنتإليتئقهلىأبضالحاالمجعايااللزجميصطلىاقاالق
االولععلاككلعاالمنصهببعدالغعلاكلىاسينتمنىبعداالنعلتصىان

امنكتيااليتأىنفضهىتأاودعرمكلممكلشىحابهاهثللتىااقعنى
امانتقديرالجمتاعيرابشمناألشؤتياشمنئفدطتالىيشعناواليعدرليت

فحبالىلاالفمللهلغيرثصهالملفعلياوكنفعيمشأهكلاخكانشذا
أدجمرمىكأكأةألحيألشطيتهديصوزلاللهينالمنملفعلاكافلنارفع
امتأقاليثكرفاتيلنانيكوشمنئالثأقديرلمجعافانهاشيقالمبمم
صهاففوزونامعهملمضأىاغممةىكنتياليكراماومولتيانافأاهعل

احبصهصص



رنافلمشهارسصولطلة
بصظهفالئنمنمأ

ثواضسهدمافىألسببيية
بعدالنممصدأهاالثهلثبة

نجللىبنفىسةواوا
بعهاهـفىع3قؤتالذ

لعةأرفىلوريارقامم

فبهاصصاتمدبعتاة
ئالىفىكغولىاكعدهاا

ماهيواالذبئأفهالبعم

ابرجمأالهعوبمنبم
أليمأهأفههـشأك

نتممبرلمامحلهمون
تبئاظادتزأعونذط

فىساطاحنكسايذدا
دلمحطهمماحئاذاف
فحيمايعئمببمسيرعلىا

دانخاالمحينهددللثاخم
الىثتولهدشواالمنح

للىلتقاليرلحالواوئاداوا
المجسةروخلىاانسبغآح

اروالةهذمضدط
دقالتكلغرلهصالمتالمحاوا
اد

86ل

ابعدالعأبعالالعليئثطأبابئامامعةلمفاكلهركالأقههـال
مدةالىفماضببراابمعئمصلربمالمبفمجمجمراناطوصبهخمثنلمرأسا

اعللىوبنالتزاهلأللتعاالالفغالمبىمموالئمضيلثيهأال
اخبرأناظحعثهعرلهدوامبترأرالووفالممفهملخمنافمكأللعففانمسكل
بحزخصبربشعيدفعأسلثملهدمااومحلوقبئنجواسابئمنص

افهوفالصبهرأنارأساثنقمكاديأهيهاطلبعدمهالىافةاأكاثل

آلنولخبرئاشالةبهوبامممنعوبثلهالمنادمحكفرففىحرهناياواحدالهثا
اثناإلعمظهدصصليعفعلىغايتنامضافماكهصلىنهيفعولهمواهداال

تلف1اع5العابعلىلنمبفاامثفهفإمهلههاجمهلثسغافطوالنهـ15اكمرف
01عيالمؤلمصزهمهرمادربمانبلشاااقيإلعراثزهبايعيالناصبفى

ىفاهاشاالىهمبالمحالمقوبعمالفامشعومالمحأنممابعدلكوابعضياونا
الصكهاعطفتعيالالفامماطغتنالوثيعرابمئتمامناالالنا11
151ماالممشداواوص6واناتعدمرممتوطغضغمهراعدهمغهزامصلىأ

لمألثهفىىن9فارقه تهاسعهيغااكاخاأعهفإمرلهانمرفى
هوقااأدلىعلحتغلضابعضقرنمؤخكرامثخألمذيأفىةصهاثياوه
كاوفاشا3لمولىاآكلرممشلهأفىأكقو4هلمرااكلةدأرفا5يبملا

الجرةاتىالةةاهمنفىالفكوفافعأفالي
العحةعدآدالواتراالالمعلثكعولواصظحهاايأغماأجمعح15 00001دوكلىممش

امعاعاالبللئاذاليفدثعافىوالزجمافذقممصيضرامرضواأيكاهوا
أشبهااكلىالنهةاقاثالئفمىبعمممالهائاأشاكلألهوصنئثفاحهاا

نأملحمسةفىلىلضورقاسعاكمةفى3لفسيتألاسلمافاالربعفرضاط

ابملمؤسكناآللهالعهفىاالىاآليئفعىببياذلمولفلمأيفىعاثهعمرلملفرله
ابصيفىءلموجموفىوابهكاتفالاللاكللمفيوؤعهولعدمئفىاانهةدما

الصماايهكاربرفاثضضلاالصوالحشوعيسمتديهيهلقاق

للمحهاغالنلمالتبينادلمقئعمواوالماتجاهدصاأسولملبيضاوىاوفالإا
عدهوفرئالفوفىخاثبعلىاداحسلعلىيخمخلماوفرئفمايسقبا

حودثغظقولهااصالبرلرناواتجدلم6ولمطاتالدالوأوبعلمانصابريهلبرئ
صبتمافولهأمسانلىااشاراصبخمبللهسببتمأتصيرهنمااغا
صبراالمجاهدتعاممأهذملةومافولهنمرىاالشفهالمألاضرأجمعالا
انجهوقالألعثهىاقالهاحأادسفقلتقهلهلصبرالمصلبمبمجهافىاىا

أغيرىياشببناردبهنبرمحااقالشمتبنسرمحشرنحراوقالعئالحطيعبمق
دمةماقبلهـوبورهعهواانععلدسنتفلادمهكهااصلهوأفروادامنا

لهماملبثرنجماكالععلمقاللطباىبتدادادلياهورلمجالعيناوتلهأوثما
أشغغنصضقغضضءصصخصضال



المماصلىحمالئهىأإلدالئافهيتاليراعيانالصولتالأق7أدموات

إلماأكاذلملأد4ياطزتايصليففعليكرببهوزاللممشةاالمخلأفىاالتافبمالىنظرا
هائفاخهيلثئغغأاائئأغزىأةلمحهـمولدمثلمهطأاحايفطه4ذالضرحولذإقاكلو

ثيمكأةتضنهأنزاعلىهووأحسلفبالثؤقيلهلصقاالن81مؤتوتضبأايخلكلصاا4مئثمم
شتمماعاكتالسففاتحاالينبنىثوالمهيماوتالىكابعدلخداصوتادمحيطثماهدوافكأ

يملقويمنئويتفيماينعلقرمجاارراءيدبءمادماأبهصدهصرتنبمأذأنكدءائأحهءدةاد أشوفومأخوأدسمئصوبادديهإعلوكأكننلملألعراا

يمةاأحمكثهمحكبأحصرادىأالهمغبففخبائدكموادعلقمهألؤلصهتبكمرااهياكيالشقى
أديمووككلألطدفولىاىالقنيقودقودهلمالمحضبرأنيةوانفاعلالدالمنصوالباشوداحمياذا

001ردمالدتتدمالنوويقالهأتابعنجكلروسعراواميهطالمؤلىاالصداأب

لمةأكلءذلهالفدددبووداكفعرانبضىأشمثاففاوفيلشاهوااواعرالهك5
االثأفاصمتألفعلأوتانفسكابرأقولهبلقالفغدبعنى

تايغفىأالقىلدلنرشوأنشعاولمشااىلئقاملىااملنطاالدنصف
قشالتفحلهذايطةمىصاوشادعقبمشهاهـاشعىباومثصادعقعوأنانأتعوأداك
جممعذقيلشزأهـألكلخنالغهىفالميدأكطأاهألاوالالتنعلىهئنلثوكلأنواعابأبمعمك

ثرمنتكاموأباعذالنفىلضاينهماكامثمللجاقنلتبرالنهةرنىلدساااحينهوا
اتغاعلىامسلأالكلالمرادقىكنانهاجاصزروؤردمجآقاتاذواحنمفماكاقاوأكل

امالكلشكطبلألاجماأدائحئوفتصاخماعاايرادصالوانمفماعلى

انفىءالفجإلرالاانينافىافاأأىواصملىقوكهاضطفنجأاوأحابااالؤلصمفى
اوثربلصيككلئألهقاليراليكىأداراعاأقيمطغمهالجعئئمجتهلى

اةأبذثأتممإمبارمتوممصمؤقيلكلىركلمطفةعيةواوااالىبذكوأشاهـالمؤدفلنجأ
اصهحعئسنكنالفاالقنانرداباقولهالحهـاعرابمعنىلصاحبقلااالدامرافىفيامتزظيرا

بئ3التاأرلحتماهـألتحمز5اشقألئطنبمونكرنصىنجلمومننهااياتحبثاونكوشعىلنكذب
اقايمكيشوهوكرونروولمواللكذافئيايتفولهعلىالتوضجفىوحفصيال
ا4إالمالشاهرفىاايئاألثضىقالبنالمؤدسدعبارةوداالرأبضاوعبص
لىىدألعوحالحتتاعأاالقرلهإلتأهـماؤرومفامماب5واهانردكصوامانفيتهولملفعنكون

ىصكونبنطرآداتاعداغاكلملضرطةوأةتصغيرلحطثةوالقعالوااليمتعهالموالخاهس
مسإنلطالمؤضعاواعوالخأمسقيلهاسقاطعلىهمىتهبرلأاأهدهزايوحدفشالبيت
وهوولههامهـاألسفثيهيايلاليمهاصوصاةدأدبعقعليماوصعبفيهالهلةاشا

بارووهواحدحوابهلحمريركايعصبالمضاااامالستمانعلىئهستفهاملل

يئنيكمأكخارحمألمدالمضارصالفنبهبافهزاالمقابلالقرلواماعلىاالبفينيليئاتأ
هولمالدستعهاهلهمزوالنمبايكهزولشاهلقعلةميواتأتفهيمالاالبعدقلتا

األهـا5لموابمثويكوبئنبىاهـاصفالفميروةلنوشللفونتتخفالسكلششليئبز3اصارك
ماهـءأالصعيهتصبهـفاللماصفةلوشداولهخرلكونلئيموبئلواميزاالظالمؤاللنص ألدضوبانىاوشمضرهبى

صسامماكلىعماءهااووءوأوؤارااهالوماأصفبعداالش



االفهدأءةبعثالئ
اهثصرأقوماصهانالى8

فيأاالوحيأاقه

بلأوجمابلرا
بضرأباثوالنجوشليل

لصاليرسفلسبمافى
ددلمجبنجمثال

قرئحلىانألتهالمفرصرحمه

بئصدبىقؤأولممبم
عايهؤلىالوصسأوى

كيرفنكنسبعواثافي
كوجعقراللماوقأراو

يلىأوكثرالسبعه3
لففدهاخصبوفالبارصوال
فتمالصربممال

لمحمأنلمسلفىلةئ
ولألشدكىالىإءالىاففى

دتوذاادتشالنمب
اللىكشجمسرن

نونقصعيىعبامال

أول

عئاابنفاضمصرإكلألألمجألشلثلىاقيصمسليأدأءلاأهيمجماولطمغهرلخبألبثأياكى
باكبعسآلورددهذاواالموبدمالثهلكلصالبثرأقماالدفصالنه
داهشلىثعاممادسالفامىآلبيرالمأمالعاتاالمناحواصأدردقعتفأل

كلنماجمتقلتجالدأرانوامطالمنقلفدركلفةكصدرمحأهؤتعلف
معئهماداقيرساالفيهنأواابمىراافاعنادامالصحيااالله4كارأللبث

فىكاكذلمثهـرأنعمهلمعنىيكوقناأناجكلزأيلتقدبرداهنالقاعالطضرل
قيمتهطتهالفيحيلىيرباقأطرامنيبمعأوبانبالحااورءاأل

منداماقولىئضركلهعلىمفيهصرستثنأاإلسدامااسالتوفمفعوالبه
عيحاوهالعدمىبف8قليملقولالالهراظوأمقلعنثثالههخاتثناالافال
كيدنانااناالكالمدمالمرادباوحمايماالمكرممضمئلمحقبقءلى

أادمنؤترلهلعراايلللشدقعثثافهةلمرادامخواوالمبكرفلمجرمةأث
ضالماعاملىئالمبلزسسولفىالمراوالارأويرسولهولموهىنجحاسكارا
بفاقناعقراوجمصسلىضصعالأقولعيقرأفىعضاوىلامتفادمنيعهكد

انفىلزدىالدعالىعطوشالوفلمجالخمروأنفحسنأويرسانض
اميكاوروانالىنماذافليمذاالفرابالنلنلؤعلىسثثنافتةتماحمونمأو

11كاللىاهـجمضيأوهويقضيائحكئايئعسيأنفأليففملتماقضئ
فرأتلونصجهافولهيع15بخمبلنفديلفكلنهنلزههلمآمحالكمنه

امالمبآدىلبنأيسافصبكتتريرالىعوآعلىمهعرناءوتلىا
ليمصغىاعلىنمصقمرةابرفوحوآرىفثداعزبرلمفيوجمضفعآقترا

بملبطانتأىمجشنرتررريروجرالبربحنارومحغراأناأىللثفاظهكلها
اجنىابنبارءخطفعكلىدكيقوبهاسمكأتجاالسايينخمحنسإقبهقا

كزأأقولهوكيرهاخجئقالأىاوقاقهلهورليلمحقعسبهعلىألبالجركلف
ةمهملنقفسينلحفطتتيقساهفتوعمصسعنأفولاناقعوههعابعةالىا

مبرلئحملقوأيلثأالتأنجتقللالحرقطدهوممثوءهنمدؤنآضفى
اروحهادصينيعفهرايقفالمكففئالميملقعفتصيمقسامشوحثة
االشاآوالىالبهاهىونقلهـاشضهاولقرضذجهاشهيهىأممعاوبفو

ندزنملدأسمهاشمعياناتصقماالىفأانايسهاالىثالرألحثيننتؤيم
بباتالاهف

منيفقصمنفىأحبيهفاالرياحعفقلبيت
الهمفوفمالبىالمحعناحبمبنىوكمصأهصرلبعى
الىغيضآمنالىاسطئرلهفىةوركسيهـأل
نقرالدنهغطهنالىأصبحلى2يرهـىاتوأ



5أآلفاذطشالىأسثقاتراالماشمبمالبو
ذفوشابغلالمنعثاصعباالظعاتطريشعو

يفعنعمناكاحيففيمنفيق
فلظثالعينىاهئلمحنفىاوأثهىكلككبثابالبخث
ثرجماموطنزلدءمبىبديطىسوىأبئفما

جمكاالحنيفاذيعوصصدفالططمارضشخهاالساتعمعلويةفي
اننىلىفيهاضيقفرزرواشراهىاألباماتلعيئىاوقاللغواصادزةف

النهالطفووالهسههـالقرااهعاوهرصكانعليهاحينسماالمتدال
راصتقرحعأتىهفهعقرالبس5هرواتبالياصصعلىبلقطقت
اقخرمفلمعيدكطعوالممعرمترلةافعليياستقرحلىرفعمضمزوعوز
تماميئاقالاءالرقيقةمابالثفيوبالفامةاالشينبضمقامرالهثقه

أكممهثبويهابملراخفتتهفعارعلعاعرابحجموعغقصصحالرواحال
وهولابفثفوفمميمفلكعميقرااالقضرلمجعنوالعبلالعالىوالمنعف
القاميعيالهثهصففالقالاحاكذلينسضمامرأسرفيقىمسنر

بكسرانسكلهأعغلفركفىشم15صكماقيتهحمارتجيمرابالث
بلجصرالباواريإكجهرنجطمنجشبكصمااالرخماتلىالفاررشقة
الشهتباهفاياعصاراالدهـبوتقولفىكسؤكألنميزاناكوكطوناياحمن

فوفعمطلقاوااوأدطريقاالجطؤيليخااكالسحالطريقوالنبمبءروح
لباكرلغفرالفغاانوعيرأوحلنعهآانوجمفرسبهلوهواااكضمدشدجع
لموالكريماثصقاابكصرالخالربالراالامنلعنهاةلموحالاالباغ
اعمكفاراوجيمنالغعواللروالبرالسييعلهـالذلبقرنوالعليفاولىمن
ليوتقرنصل8قمضالهاوصكبااهبتالالعرالموبعى81نيهالرنقاأحتعفوا

لبصامىلمبتدفاعيوشرآصبخبراووعبااتعالرباسحمنصعبهضارع
ىمالتقديروثئونىالشاههالععوافونحعضافلوابأحمتعلقبرشصار

مفربنصبفيهاردايئ
نهأبأشمضمؤؤكط

فاللبسعلىهعالوف

وضهوقرقععئسىكاقال
لعامفو4اثئإذ

رضيههعزفألؤمعوأل
قيإعلىاقىلنأفراما

كفهالذللطعذلومئ
لثاعرا



هنمملموجمهلى
ثلمانمثهبحربعسيع

العتر

لبقواارأثتذالعربامكلقت
لىاالمامديفنعلىلغ

بضرنؤاؤتضرلهلا

مهلمامرالغنغاحيثمأل
بهايأناضربانرفامن
جهامفراضنصادات

كبالفاحمعنلفعفيا

ربماصعمرلىرلنا
تيناأمنمخعابصزازا

قفغيهافادققدثنأ

متغمسماضكلىدان
يرألتانظلمقدقععنا

يثنياشامايردمنك

ليعىمندكااللي
أضناكرفاضعبعربم
صألفألمافئدأجب

لضعلرفانهنظشاص

عاآلثأبنفصأنبئذبل
عداقممدةاشنرض

الضماامذهنالظيالرأا

كلبجالمجرلراتفلتثم

3ه

دفىكنقآنايالعاثتثعؤقارفافمهكاملىءعيمغملتألى
لىلمفةثدعىلهفبأ4هـشلمجعتماصشقىعلىيفميعلمفعوالباافىهلواودهعهـا
ثؤثرصيوالوسيداهميطاأمنائعىاكةمددبنائسلمقاملياع

لهالمرادلننؤهعهإتجيالماليرربالمامطغتعفخاذاطثعلبقراعفرلأا
مناحبالبقرلبفمبفمفضرلعقرهرااصامالىرهوالنكميعلىطا
شكيريفضلنعلاتوحكلهنغرلاالناالقمبلنابلهغردأالعنمثرباا

المراايتهدلقييأعطىءمقيايعوأهغالعضالتاثهـفمااكرهتلمات
خذهياعلثمسلحعرمفملشاقالتلممروههمامبتدصمهاوقثلىشواااق

دافيلىتوؤئكالنحلىرالممزاياواتمعسيمأبخعوبنههدلضا
ضميرمسهتروناثبفاعالألمعولبراشميضرسسبىهوحمىدوعلثواىمحقرف
تأوبلفىددييسلماشهلمقالرالهلىلملباسوطفضمياظرشيضهـة

تأديهـأليقتغىمحهـلفعلأدهادااقيصهعلىلذدلعملاامالروثرطدعنةدلنكلا
الضربىإصلعىأفو4الفحاخوفابعضوأصوفأغرقاأفيلطبالع

بأنؤكرمحرراهروخكرلملمألءذكراصازاعيممهـداصمأفوامؤ
تعننصبلرستراداطافتذاتضلاتتعالدكقولهفحلءلىيكوشيو

ؤسكشغاناررقتنالىامالكموقويهربمدآليبايهقهايريدلدتهوقوله
أهثالرئاالهـإمللعطفحدعآدازاداغاهوبأشعضرقجومكراثقثاذلنعبا
رمؤنرلمفلحرثااالصمبكرنانارووللعطؤابامعلىكعنالنهكرهفايذلم
لىااكراانشلأهلعبتدمونالئبالذبايرولطافىفيغضارجلفعلبا

وأهالنهابالعااللةكلطفوربهلففبؤورررالكونهابصوؤمابعالها

كلندمنذاأبأنهوأنشخبيرريملافىالذاخبرالمبئدوالفبالبرابطاغفلم
هذاميمماعلىفعلعلفيمكللىاالنحهالضافالصصماجللاالف

ألسميهحهةتا4ةلفاعلاامرامالشماطبىاأرثوفامؤقياسمعطشبهلقكلى
ثافأللشسئنمعهيرغاربمحمنحوقاكتبكوبحيثافلرذااانرالصة

يمعأخديرأهذاعلىكرموتفاصهىمنحورلصلنصبافتييهنها
فاهطارأالةحمةءمش4ءاألوالنصهلشضالرفيرصاشاءثاف



3

بأفواعزضالضسافئيمعومآللشاااللحناعؤويالجمرووا
صيايرفأععاآربالحوفبرألمجفوكيروالتأنيالئبهوزادشالمهااذا
بكيونلجرااقىالسللحرفالشارلمجراقملىلمةيههألفالجطرهواالهتيموأ

حمنفعلالحرفكالعىتفسالنيابفاواالبطريقابعريكوالباورس
وفارعاعثهـالهكالفحكليهافالينالليلزبهثلىعامطكىاصثحاغ

قو4شلاصافلأماأرهذالخهأاحالفقبلاالحظنهاكواحعالعا
ثالههنتاخممهواالفقدقىكثيويرالمللسكنسبةباااىفىاظالحمراعومن
لنثواالدحقالاالجلراشفالارصاشاخالودهيضاسألايابقمفض
سمعاالبتدائيةمنهحىصئدصتللغقهألفىروطاملجرأاعلفىاذان

لئانىواجمخضرلهنئثىشاعراقعالمحمنكهأأشحهـامئكهعصهمهن
الصهماظلعقخيلفىلى

نربمامبمانئبنصدآعليثاالعل
اد1االههطالهىارفهبتدشكلعلومجوبرثفظالينابفغيمدالثر
لعااماعدالغالممبعادذهوالكعرلفغنيقاالئااونحالالتالالحقنىرراال
هناالثمواتيراثعسثفانععنجمأللرقيهومذراروزابرلهالب

برهالجروقيلالهـبرلعوسوسعتاغمنقولهودنأملأكؤمع
الىأفعلانفيالظالظحروهالسكوفاطافىسماا1لىااألقعالى

هنهأيةنئمناالسماتحععقفىالالصعاتباوصوفضبطكاااالميا
وواالاألببلمعانهسعابباناغضصودهنقولهكهالفهفالجتعماا
فأموعالكاواغطقديالمصنالفبنعىكلوآ15الغوكالوايهضولىولمجةا

أولمشعالميأالكالتصواواللألمقولهالغواكوكؤدهـحبلجرقالها
ء05ادببلقصاتاتتبلالاصهـباألا

ةلمجرلربالحرنجاأحلهاثةثال
دعووالىوهومن

مطلفماوفىالالمواوالبا

اوفعصحىداصمالما

اهرطلقا



سحصرجيحمسعسفىجه5سحاطؤفي13بممغاظعقثدندلتارا

باكهأدقىأوطلىدام5بااألكفخفيهئلضهـالميهموصنكيربهتتيم
ينال4والكوقيوبخوادفرأالمعشفىفعردةوفالاالثوفيملةاكودفااللمفؤخبيهدفسمبل
موإلنفهئانةاللتيافىانجيماألموهوظاهرهيشازىدرباااعليبماممشمذ

الشدؤأدالضردؤتياىالةضعربطهاألثالثالضدالفسكرميعوفقليال
موضعاممارالمجثمىوالنناباتاأىوقفثخلىلغيثىاكقالآحمدثألئةأأاليتبكالقولىكعصأ

صاالرضكلاالمسلجبيمنبيسفبعينهامةاسمالونكواملعابمركلفىلفولا
رضىاءفاهـااشهزاهئوحعنامقرسالوافقاألمامفغوعةاقثرمساالمبطوإد
صعهالىنهائزسحامنأـه4رجملا
15اقرلبمفااالبكالالأمكشيبلضهعالشلئنابالدناباتنىكدسفىكرثاليقأقس

االبهعبةأأفايبيمثمجماإحاككهامفماهاتولىاثركائاالثرفئإئكأآائتصرأرباالفاننرجمبريرهـيب
االمحوفةالمضمزآنالمصنافرلهلهعاالحتادرفلناشارجمقعالتامالورارمجرة

االيهلحرماائحر 7بررعيةسيقافمطفىلشهنواادرهالغذآليرجلخيراعورقولهلمجركرألىااداكالمالأ
البااكلفغاواهضمتيةثواافاوثسمدةالممافغالرأحدهاثااألنجطكةكلفعلدلئععة

الخغغهالبااراءواسابهنيعقضموالراالبامانحفهاموضماهمامخمعهآامهليسثأ
عتايسابعةاالبإونجغادوانسةسالالبامماثيرتااواعفواتاهلملأااءلصاغاال

لةلفبهحرقةصبلااأاكلرثر3مىلةبعدائئهمثعكرياأخوميمافهااضبمبةخظليدألشخيرااقبوعثر
اباثهثةثوضهلصر

تعربمهاالثتكيربوالدعنهوصاواختارالزمحنمرمحرابننكؤلتلجرفداليدلألسحعا
رئنومحهالاصدهب4وهؤاالثهرخقىامثلفكايأفىليعنىجمطالبقاأاقولهأفيالجربالحأاتتيابع
ددبههرصاالوربهناتثدبهمالرجليناصلفظرربهاحوازمطابضهصثؤيونوفسعتافهالدالجر

برظاهرالوصفبشزاطؤعثمظالمميزظابققو4فبنمابهقالاهتعصأستةالىالجاذاهرروث

لضمرأثعنمةافئحاائأاطهقلاإتوفلايوممراإوفظهغمخاجواكىااإنجاكلوبململاالظاهرهاهاجمراعأآآفسا صىاألفكاثفصرولجأت

اخااثالعضاألحيراالنصلمضانفأصثتىاتالرانعلانهثالآثةهؤوالسااتيفهياقواامجولةهيواهـهوسبعقأحرفاألصل
امةتأع3دءااألباهؤشمعلىءصاوال



ض

قام5أتباعكفمثعئفياالفغعوهنئعشكلخابعالهابسببساقبلياالثمئ
فهلهرضلهملفمبممببمخائمباعدياعئماومعنىرفولعنهنيرفماقبا
ختصااناكماعثرمننبالظلصاجماخهمثطاهأالألجمرأتافعالا

سمينايخممعندهانظسبهاألوفلتدابينكاطساذلجالقتألكحنأهاا
حىسلالخفصلميولوفشلظااللنملىالظيرفالظاهراأطمبمقصرلخ

اهراظابالمآلنرخصيعاتصلاعأوأآلاالاالتجمرأأأاتملفقصنكن
دنكنوكأوطيألمحاجتماعأىأأضهريوانمدخىلهفلىممغمااكه

لغمعميهأايصهمإحالبجهههالترقبقلشاوادجمططالبلفىاثنما
والكؤلغاعلىلكلىأثناكولخنصلمهاربطهصالنهلظاهراوخص

اأحدبالعالمقنصاقىبصرللعالشالمحتميعلضنقوالكشجئصناجكدأ
ا2هوالملماارتبخهاعنمحبهطلناالنقأقلاادلعليثعرفاالمحتملغ

دألجقهاللهوهوامعلعيبالجااصلباخصمنرالضنصعضصصيصما
هاضحتىراكلتأنحاالآخصبربهاللغالقلكدهيدتهاأفو4حورب

لمهولبربهالاليموحستحنىخويرخاراضثكيحتىمطيمباهـمهصلا
ميرجؤخليخقبلهاليكيماكلمابعدهلمناحمدافئفطحىواجمها
حىالاخوصتلغايغوةرأولكونياامطلعحتمثعه

لثاداشكلبعضدعلىاغاتعطفنماالاالولبهافىلعطفامضنعاينهالعيعم
كئذالجافى3ومتضرهناواصندضالمابعدهاشحيعافبليالبهيالعالفالونإ

افهذظهلنلو3حفامالاكتالشوههعفردمجزأمماقبالهاولماامابعثها
رلددلقرينقكلىاننبيهـاالسعالمأثيئاائعطفالجرفيهجمو

11ونحعقعآالىأيلهنحوترآشللقرآصمابصايوحئ

اأهألظعانعواربدحتىيحفرحلىينةألتىاا
وألانلىءععهاقالفمرلهايتيلعرااهاكنااااضىحمعاألالحاأممل إجمخهماضدتغااالعلفلفاحمالعلىوثحملىو

اقيواصزاعابعدانحمنلمطقاوفجلجفراهـقيلىلجللضلترينتوتجيل11
أاغاهرمابعمعاوأنرثرنحأروخلالعاطغةفاشحعلىتعهاواهـجميوظيرظار

أفهلهبحوانثزيأدتعنهعائموااوإوفنتجرلةالعااتوائفرقرها لجالى

فانهصلنوحابكلصةلفمحانفهاىاندلمصفزاثرأدبااافؤلضاا
فيأضرصابأنيصلقكلىخلةلوباروقبقةبنشفةممتمحعرعليمف

وغطنجألمهلثمئعنطالهتأملحمهيرينلىقيلىفهـولوتبضانا
حلةكفالسفاكزفىاالفيعالفالنورليوزرسعاظيكىالعبعازأ

راكالكسفئوابصنىآبالإلمهبوفشمكضخثاالالتوجنئقليثأ

لطأكل1لثلماألمراا

بطاهرسبظأكوال
تةمىحالكفثهوهوبئا

مابالتالضاوداا
اهوساثايظبعيهعاتل

عزالراالظفا
لكععةاافالهوجدف
تعلذلققالىاهاءاأداد

فىب3قتألصئآلسلتث

يلنهلتهاقعكليفاهـ

العربفالتأصنائم
ألفعلنوصبلكصةاسهكل

يططمأيرنرعرأبا
اصىطهلالظالاش
ألصبهراالفانبرفال

6مامعآممرممأأ
رراشفهـدممةالأ

جفئلثهالحاكشال
أاللفىمشولأمى

أكممهلمهابرمبة
4ءورحارلمأنف

السلىألواكيكنللط

تغهلعيهالاماكوكيعايل
لجوصدخيكيالونحا

وحوياكاالمياحزفت
منأنقتعألىاللهطل

بمبنعناملؤبئعمنيلعا
دحسناثرسالنيرجع
أقيفأنتالوق

البزكدفىكافرأسكتا
عيرهاهنعاثواضع



مماال

التيممافىجمثافانجمامالعاوهئفيككصغاثموبالمثاشاميله
الفالبطحمأال

ينفعليمايبرادالفتههبزاغافشتنفعافاأتتهمعموصلنهاأنايضليثل
ااغايردداهمألاىمالابئلةنجقعيلحوطناالركرالعنماأرةفكهالخاصهوانثد

أالفىيرالتفهويوىقهزهـنفعالقرلمقيلصرهناىللحررالنعيمذبيصىلطصصولى
االجرمنلهاعنعلاكفلدقوهوقليلاالخغثىإقالهدرعايخوهالبرظيليض

الشليبضةلمراشصأككأانلدوعالىجماقويؤكتعهافرجممارةللحمضؤروأفىيخمن
3الءفثدوالفطفىءهذا

أطيركأروآلىدذاجماإصلتئوفعلحإهصنامىتعنمدلةظتصادهلىأتولهورةدوكانكبرجماجملمع
اوردياللتيئاستغتاسهاالالكقبلهارافتققسهادلضآرحنممثلهلمعلىلهقربهىمكهامدادكئ
امنىطوأاالماضعاقولهحهشامعانتيصوليالنأسواورهمعياخماظفامايبهرفىثطاص
مامنتبموقواشارإالضىالجعةمأقوالعنأقىاجمعنىثرصاضرايوواءومنثراللياهرهنا
ااناحهالغايتوا01ادلبداإلشملىجيألىهنواكعنىويكوناتسنثارمالاايألونورهجموفلى
الىابتدامهألمالمذةاصعىمذاوهندلومنمحوماهـأيضةمعدردلناكرللزساكنفلىداليكونفىماع

اعدكذاألققرلقولهأوضاخاكمززماضيااغض4أهـاهالقوااغامبيماةاألميفنرهالط
لطهفعيرأليعهأتتخيربأقراتالؤعاخاماهىقولهتحؤخاتأملاالالمعيننلىونال

ادادأنهاالاواحدلطهصعيعقوانضديرااقلمللهانالستفيآميقااعاكىضراالسمعفاأومافيا
فههملاالعشبارتكالبهسزاأدهؤلثالنصلررامارالجعثىالمفؤرالمالجعةءلىمارأيتععننمومتفر
ارشولهالفاألبنكأيرتالين3فىااللداءعليستءلمج2بوهودومنذلوفاكالجمعةمذ

كلمستضرياربفااللللمعىافىفلعالفالهللنقلبلواالتكثيركثشلتطداالاللعوللىروبيوعنا
ازدالسرادزلرجيمنترالثافالقيامةومفملكاريقافىوالمذكثوكذامنقك

ابرانيدروههـددلمىوأبلهصوودؤاالربتقولعارأيهعمنفرقت
االوانالتمقمجيةههو3وإننىنعامئمةونكعاصجرلؤعلحاصاللعسا
اوثمانسبحءوبهرآقىشبآلهتسعوخسوجميفىاظالمضمراتحلؤهى
اإارويرمثعرفقمالإداعنعيالقيىصأالحيلحهأالفا5جوبراايظمى ههاوأصللوعرمواسكودالاللتمرمجمياحمرطهـآئمميموعئاليكوبئضميراحرا

ممهنطقاسفاعهالهادتلادمتشماماكنةالدالرسكونمىلكسراالفىعبسكراضبرئبقععؤامذال
الخاللشامةوالهاتباعانضمةاافغآوباالقاأقباطامغالانثرصاتالمعراداصا
إمرهوضيرضاهقكلرزراللهصدونهاالمحماالجمععفىاهانسوالنكنةهيبنكزستفسيروجمبوئيه
اايحنةعاررامنوجااسالحربنعولشلعفواعصااللعرالذاللشاتمناسلىااكأقةلاثدصبه

انفديخلبملمجفدفوىوبومجمنذأشكزعابنىلدصاظدندمنوهيمأارتغ
حروتمىجمرليتعرالللقهئييمتآىعنكقوبهرماكالحاعل

رفاالنهانثبهمىمعلوألاالسالمسيئلهمواهارالكلمللبرماله

فىلر



أعأهرأأهلجرباالددلهوذرصاللقشورلجوجلينرلقيبرفواةملىثص
531كزتوصوفتهرجرحلاإلنتطاهرافاليكونبهـان

مبضدأانهويحللصتعفعهلبكرفىالثرحاللتهدفولهإبرا
وانعتصهوعمختصنشذشعئرنجلىالحاملالحجعابنأفولههـلقيشخبرأ

كأوعتزقولهبفؤيخهالتامكنمصةدنمغددهـوجنخصقبنهعؤحبفردد

ربتقدرللزمعنواعأبنوعبملخحرامأت4فونانرسشادط
اىاوعلتقماكوأعنصينمؤذنفالمتاضمضدمةءثطلشربعلى

مققيلهفردينسفردالصجفسامردلمحااوئزلهدفىعينأرفاوفزوفىع
ثفعلىانأليناحصكشكاااالحكلموهناعجمطالبقفيهنثولهأىأحكلهرلباأ

النخاصلااعقاتقولىالتاهيبغردالختصهنأقولهالجرصرفبين
ممألناليرااطحتدجمرمرأثانعمنلنطيرفينظيالتامفطحمنتاخراثانيما

عنوقولهوهوالتاللنظيرأطعأتهلألهلحكلهرببيمالبالحردفوأف
رهاحدلنطيروهوحماحنرسوفووللنظبروهوحألوفهلهرهوافىانظبر
ظرأصآكاتقديهرلمظعاللممةاصايضاقطعاذطاقولهالفانمىةاله

النظرضلقطعاماتحمانالفصرلمفجعفعأتاتاضراشفيا
المحرنجرئهـطمحنهلععهآوزحوأقوتأملفيسشرنهطعاالتوكلنا
ولمبغامابئرادحففيامحابلاداحدقهملولعصصلعبارارمفىأدالمتالمحكر

لصفماساتدثناعأةوالؤالئبعدتأملطقابقاقعبرلهبئبر

فللنيعكلكنسأرأعالخ

فانةلئيرلقمشلأليغ

فيلىمراألصةمفىكاأانؤضامعمح
هاذكووقيعدفماسا

لفهمبا8لثااالختصاحمهبا
صعاورلئعافطربم

أى

شوءأماهـأخشهاصين
مق4

الجردحربؤلىا2وهلى
الن

بنولمحتمهاأنالصسعهـاضأ
جمهالمحاألصسلىأقربأ

اتلنؤهـكلشيلبىخا
سها

هـهوجمنؤبنالمحتصيقدمآكا
بلىأبرالخصبربمكلير
الكاواااارجالخهأرالر

فىء

عاللنطيرعحهاطقلقتأيلاس
تأودتأواع5ظ5



عهلهاوأبنكنير
وارمأكلدمغبر

اشلونحأرضمص

قيله

صرثرشاممرجىيل
كد

ليبليأفىاءالهمكلميلىة
تجو

سفتهابئ01الهمائلدوقي

لييياخمىصبغو
مولد

وبللفالقاسالبداإ

النلعتيلبعطلنلىث

شاابرئ

73

صعكتههكجمافهىتجلعرةسئمافيبعمطلأئكنفىا
فيلدانالالفنههوانانوخافضممبطحناللدعهلىااحنئب
االصسالميئلتههالباللتسهيلوقدحزمااصثعللهماثاأوخلصب
انبمااالجوااالوانيانرفيينإوفعبولطثيربعدالمفوله

ضلقكالجربهممااقلسلعامربلطاوامايينالبعالمقلوثرهيمذهببريربم
بلأملعيبااغاهوالحعضبنهمانلكلازمهثعفطصالرنهتناغيرفئنجطح

صقداعاعذفياءبغامكلهـلببنثثمقولهلىأثثىاثمامنلجرلبالنما
دتهخيىوأطدلةوكغورهـعيىدباوهوفرسلألويرصفالجاريخر

قىسلهخيرلحنالالرواصضرأوعلىداألصلصىأيفلهبالمرقاحوا
نعهعىامدلرهماثيمتلرهممجرلزجمنيشنالتراشدرهمجمملغوكتبامى
بئوهوأهبربامحشألنوهغبؤنلىلةكالوميممويراعغبروبلالفولهيمئعر
بربجرهـددلداالعرابرجمطعقعميرنجالطرااصألغبلرواإلربايشمبه

أرصهبئكثجفاعناارصافئةلبلدنةمنعيمعغوقالعموأنينفتابشضهال
فاشفيهعكىلظبانثالمثطرااخبرهاوفطهـليهاومضافوابيا

رضاالونثدصارخبحيدلغبىتحتههباحماهاصالنولعقلتشيمحاا
انهمطلقاوقاللفيالهلغلفضاناواختلفيهاصلاالرفىانعؤلخ

لمفصعدلمطيجونضضاعكسلةعطلغالآمالحعقوردمعيرلكألشايرر
لهلقبقبلأوركانفمالئحقاخميرالطيفاحتعأراقصانانمىوالحق
يتضمننربالغبراافلىفصبالغهاالطيثمراالعتباراوبلال

لهمصنادقبافلفطيحبهاقولىيفبلالمعنباكالط
لحممباالفدنعمليثعلعطاممىكلؤاظا

قالهاغأيليقولهلطفالقعرامعاكاآىعالينبالفدهـايت6المعنى
فولهبلهالشعترقيلقيعرراوهوارحيرااحيىكنهحمرابرساحربئالة
ورللثلمجرخالشالبرئعواجهوااضطربتأىالمرموبايتاليعمموج

االبشالرلسنوسملالهوالسددوجمحوالعثارعلىاويدالقالتهماعه
لممنولطعتعاراالصرداجبتعصمعيلههإليراآمفألةنثاثهالختباروصا

دفمةاربربمجوسوديلالعرا1اتلمبصرااكدكااسامحولمنه
وصلولهلليلضميرافاعلهماضوأركنللههازضافلوأليلسفة

دلصدصةلباثارمتعدقبأبأركووحلىيلهإلجملىوامفعوله
ننللووسكىلةلهاضثرمبعدألمشصوببأنرمارليإلىلىافمظلهمووا
لطوييوالدويقأحهمجرالرهقعنواامذقااعلهووقعلهللهلضميراعا4لحق
لظالمغسقاوهواضالتهارلسىااقثهرصرايخصاكتمقااكولىاألدضاسا
فىالسبمابعاليألميملةابالعىفقاسابعدامشوأهألدافنه



شلىدكلبردمجعالهمتماكعييالئألهيقدقدطرضوعيفهثمئحبلى
لرا2أهامفىافوح

ضعهـكثبفصبيطاألعوابالدينم4يغاضيرالخزكلااالعتصافألنلمحرطريقيلىاأخة
مفهبللطرقضحبلىرظعلثسقنالثعلوسدةنيشأصغقالوشرمأهابرسعفوفقمئلىمجروهـ
توعدبلالهاانحثكليجوصيغثقوىقانالأوالمحملعىاالليلرتلصبخممفعيل

هاضأالللىهلللأمثلةبتالثة3ديوااشلأغمجرثدالقبيباروافكشوالب
أبلتتهلالغامرفنهلااراءوتصققحقتىالكربهولألشيوقاالفاصخال

عودبلبألجريحىينصاوالطرقلالطودهؤالأحرفىاقيىنجاجمرالكشدىقألهأاسفثأقوك
عينهظهىالوفمقيسجعاثجتدالهالدلددضعحافىاليعوالهبتياشظنهاوالمرضعاالتبا
فىالمحرهـفعفىفامكيلرونحؤالنونجعالصوااصلدةفمابنلمعنالصبمئعلفهملىالضأثعو
ؤلابنامااهيفصانجممعبيلىذمهبثممهننحاءوهوالنكاكلراوكهالحافىشكونالمممفم

ءأألملنىاداسصلىلحودفيوهواثرضحوااض7يلأامفؤغالغبنويمنكوشاكما
ايابهطالالهعلبلمماتصاهـاغالىأرخاءشفعؤىتوالفلبامبكسراالمغيلوأمأدأمقحامعيرضع
اساطؤأللخدفهاقيخاضععابههوالمعنىقدويالوأتلرىامفىازهيالنمسطالنيماعوالمرالىاض

وورالنعنرلهذاأخملمحنىفانعتالمابانغسمهممفكعحتالمرأكضيرأعلهإليخعتض
نيحفشفايزفىنرحبليشعلقهاىتعنىريربربعثئبفكلىبمناثفاسامرأ1
كعلعلبهنكعقانمئقنالزميدفيهأعائدحفهالالرقهوأنلبردالبتداهأضيكبرغىدير

دأنبعمهامنوأقباالفافةيتعرفنتدانكمنياكلبتدلهـىصوبئضضطفشالعائدالراحع
مواهررتكوتوميغطرقثخالرتاعلوتلىمتهلدحبزهفعولطؤتبثصبعثليوجم

الئافوأمامقئؤتهلهالتإؤنجدأدذكالكاغعنرمتعولوةأةايتهاللحبلىكلىعطن
انالمحروحنهانظذايهفرجهرمهلثزاليالالنكضالنيبلدملبننقيلهصقتلذى
الولولحهاأواوشاالعخجلينيخالواسيعوهوالطريقنجىجحلمجرافىجاماباارؤبتبن
ذأعسلفككهتاكجهاهـمئيبساءمنخركالحسمبدروالجمرمنزذا6المثتاالقالواضغ
تعاداللهإاأنئرآسصصحواثبههجقمنمنوالرالجحركبلديخارفرقاهوسحهرمافى
عيا01دلذدامجردربرببلهطشراضرابصنحبلماالعرابالجبمبفعارجماشصهن4هى

يتجةأمبثرطمبصرلحاساليهافيومظاشيلمثقتمااماضوالهثواهرفعلافىمقالمحوفغومق
لةلتهد14وأليماليعثزمحقعلاهمفالمحاأمسخبرأمقدماوقتعمبتدأهؤضملضبطمالموبعه

تضلهنمأىدألناررالحروفجمبعنهاقولهدجمرممكفلفنكديناثبفاعلىلمعيلكنهمبئهضادح
فىوانفلقهأتاوألققماوكذاوصلواتجرانالالتاكلوفيبهوعهاألناببهيعارالغأيئعوف
روآزانجمبتهواصبهراألةباليقشمرببرينومنففأصةاللهلجعمةخااتاانموفذلمابئت

قهادفألآنهنأىنأمالاالحارنعكوأضالبدخلصكحالكئوصوةراشاكزضميركبنجأواص
أت4عدفالحنأحتعاطاقونويهيزشاصوياالجوازمياصلعطرإذمعلأكلمألاوفىفرله

االمحفالبماكوعصدرلهآمقمحصشعطؤنأميافيلهناالىلوشاهـرووافىا
ىيااافافليرالمرااصوااثطضىلقعكطاتأدافتكونكداألصاخلثسدالىاق
هـاأنئوصتمواآفىشاتيرتالتىاىجضولجامتعلنىالنلصبالتعلمض1ع

الشالتضلىااألملأنتصلىاانلمإلتهفايخاوقيلاكوتنأىبالتهذادعول
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ذفمنآىمهلىإأتولهمللوالمغؤلمنعدمحوئماصثمهاانثاممبف
الضلهالظاهؤفافةلمجرواليافواالتيلنلننافالحلىآأ

الطاملهوالمفاقفنمعكمممانلكاغرهذافيرهونجالعنهبىالعاملليلالألهانت
بمماألضلغهالمجردرلمجمفىة8البأتأويلكلومتهناصيهعلوجمكنهـهوالوتيياألصلنالفيها

يأرتصلالعأمنأعمالعامرءالشالسبتكونأنكوكطسببايلزكنهاوغففهلىاألهةدرا
وههاالضافةفثالمقدرؤتيعئاررامليالميلفشىاهـلمضافاالفافةرظلأسهليهزااثصلنى

قولهاالالصدكميدشبئلمحإلامإلفألورأيرإنإلثدكتأاأععاطلثلمالجاائههضععهألقىدابألمماأذأانوشغبئتعدداف انفىأىؤهن5

النأنثنا4ذذدأمدالحريابوهدااغترينمنرررللضافواانأهـمنىم
وآانيرصاألصمداداخينوككداالبسنهوصانتأهفىيادضاننكعخالنقعلىصطرهنز

قالبتصرفاضونادفأمحعتتههيهحدواتج8دقيااألصهةاكننمفسمأهلذئبن
أثىزظلوكانحظأفوالمشوين15امولمحكردخليبأنهالفيفعىدجمرايائيفىقلت
أاأقالقعلوربشاظومنىمقتنوفيالنفيرالمنصرهفبهجمندشا3ثهشمقدلدفىنجبفإلض

أامصالدذااوحهنؤسخصاحمبنالةرانصقدننويناأشفيهلجلحلىفثاومنآتنيوصبهؤالمماف

ااااتوليأحتمنمااطهعآاسدتالربمغصالنالغاحاالئضكيملطماإبمالألوأآلااالواأؤنامطتشباثهئدثؤن ذاااحاالفىالتعريف
مكلذزافىالعلىفأيخوأهاقافةتنوفىبعصهموالمفسافهدمةالممطكلن
مىصيروقالأقهلثياللغاهفاعرابطكونهالللىجهةءتشههأولؤنأقولهءتطموالمه115

اقهاابتقهبدهثناقمحضيتاثاألاألنائرلىلقاحمكاإثكاتخآلئاسهتةملىلموكيرمحضتةلعتي صسوسسامصيبتعدوتصاهمحويعاوال

ابمصااأفيلهماالنصانلىليصكلواللىإتبالإفهالأمننالمواءقللىثىبعايئلدالىرلجؤححاكعارب
قيئوداالحهمحا
أويكبئأثلمحمافيهافمظالههاوالمضافولهطوهوبالىاليمعهفعهءالمظكذاااطبة

11سيرتعأنتعلملبآاالساللششااايطاصحءهذصبآوسبههتئألكوثمثعأفاآشصاليراالبهفطا 11فهوعلفمدعلىيهاالمضافموكلناواكماهاليهقولهرثرحاأوتلىويليروص
تلحةالضطاياالفهوفدباواشصوأىمعمواللهطقولهاهزكشماللقتلالمحصثراصغموهعه

أاوليإأبهالشتغعاامجأألااعهوألموالألشةوهـإطنىعأمعرألكوصاطثةيضةبرلضاأدصيإلناصجماموحد عرهـاافىبافىلئولم

أافيآوصفاستفهامادرلىلألنجمااأمطرلهابقولالنهرراةلضلدا
لممامالمطكأالذىراوءفلعضاالصملحىالمهفىانللألفلىحمةاقىر

اةلىدرمجرهوالةعنوكاصكلوعنرأهدشاملقهكنيشاالفعله
ةتعيررمثلاميلغالمصاهشدانكنالااقولهيأماباهلىلجأميما

11ئيثالثصرثجترمكلالوهومحايفتآمصدينصينغيرثهـإص
صزلل



أ

وفبرجهيملتوةإبردبهالنملئداوهومذتععلىألىغققةطلحآكرة
اريدانابقاهادوأهـحمقالكلكالهماهىالاقداتديةاالمهبهملطلقأروراانرجما

روأرواكعنثمجمصحدلطركةتراةبأالضاكوحعتعرنتفيطيرقعئبفيرالم
ضىلمقاعلالهتهمبعيدلخثالخصكعرفالشللغاجمبكيرنجحبها

دتعريفينذةمئيرلونحعزالمأعغاآلالضشوبشضدهاضرقهللتعر
زيدزلقانشظرأاالبهاكفياوبيالجالثأتصرلبئاهـنضابنمامقاالالبهالها

صكااذباثماظةيهبالمعافيخوصفهحليذماركلكيراالتريائفكل
مصلةعدحهاشالماانحوالدامننيهنموواحملوالجنس

أصمحمالمئفاقنهماأخاشسببتثآتيرطمماوللبردألوفيسمسهو
أثوواختبموحمانمثمغايركعثومثكأشضركأالقىطلالفللىكعنىا

4كرئوضروكجألمميومنعيثهبمحهـلنوخااشوهذاألئكاحياني
المماظةأريدهطفقدذاةهثةاتمرجمقاقهادشرعكوجمكونحرالوزروك

ااذأضافةإيأنهاشعرتئىتاالئامااتعنىالنقويرألتتعرشباالثغافيرا
اقعصثكنشفيرمعرنجةمياذوكفمييرننلكابقهلهلىبجخت

مفىرفةاحوفىاورالطرويالعنقواأشحوئدجولمبأءكضهصعئلنعي
اىيغدشثرجمعنىقولهصيارديرهلىققريرشفنااسككسهالنبئ

رصرحاصسالحرفمعشكلىأنهاالصتالعخخيقهوأسلمحقةتقثراالضامنا
ؤةفأشسامانالمؤلشعنخروماذلافالبأت4رارشكهـحنها

أفىفألىاترصدحداواجصاررألبنرهوتابعنجعالتبعفيعايعضلوة
الماطاومععىوميامفحلتقئفهت16أنالجيورابمجوذلتصرا

الضاغبنورغنهسأبودشلرحالهحكاللراةاللمعئكوعلىفىأوصمعنىوما
اخفنزسخفالرهادلمكلاإلنطوشاالجمعنىفةاالفأناد
اقتليتقالفىأأافرذههأديىحهانصلهوخؤعاممسلتوبقؤو

علىملىواللموفعلهربإاإمم15ييضهوالعىلروتقديرحرشثاذ
اثضاف5بناتعنصيستهعبمبأنأأءفيصواكمجبالحبنلمتغفىمعنى
1وهافىفعمفلئمكؤبةشبفرأنيفعبدانافهمعنىحمىهاعدمعئ

اتنلمسلزدادألعسدادامةضمهأتهئجمقولهلحاافى

ادارراةاضفهننثطرازفمفرلفءبهبلانمةاطتومعوأا
ارهـزبااقيكرصلراتالميرالىاواصأزلعثالمعالعدات

دكاخيإذاب9سراجنجإ3لعاسسىتعقاوامااكنبهعنىعىااصه
ىةلماتباأضلمءواميمامناجمعىاخعثهـخوثألشعادثكحالى
رمعلثثدكفجناضسادثومىأفمللىكبفولهظناةء

لمبغولهككلىإدعايىوافاىنسب8لمزتةضرفكويؤة

بلحكوفىجمىكلقملى
جمهكلنهلاليلمحرأ

لحيهعىهاهـاشييد

فبهحدبدوببرصصهضانم
واتساضسهفىالثفاب

نىأالموجمئفىلل
الباقى

شأفىاءالثاتءدأظ
ماالفانهبلربللمناراالجر
ههنادشاثلفالضافة4أ



مدخلمفدأءثخاقعمر

عطنسوجالمحممسغر
ثتمويأكىمايتوميعقامث

بمومحالكؤيفمارب
افهشبالىعرلظاالقثظ

ليفىسهلىالنانهطفالح
ايكلهنعاثلتأمفثكال

دأهافنهثفىدالة
هقمظثهةدألمحموعاح

أوالىإاثؤقضيدخ

11صبررفييائرتهذا
شأدفىقمذكمولمفهاث

بهبتونفعردتنيئبه

اةربربحمعحاىنحمعنتي
دبئبطذيلدلطلنكمبرتها

ذشراالفمأتيشبفثل
لبىفتثبممطاطجمهـنعسي

11أأصيؤخيرعبهماهـأنو
انرترقولمحعطلقاذث
مقالماساقأاهـأ

أأبخطيتثمنهدشى
انيهكلانمعاعمه

ا11ظءحملوجوبلىاألخالفة
11أسالهوأحمف
أتستقئمالمئبهفله

11إالررووجكللبن
1سثواهيهاتعنالنعربف

الفدةبعدعةفإثعشا
افالتوآطمعغىجمألصث

ايرلمافاظيثحمفهـ1813ههياففثل

مزألهقىلامناللئهلىلمهـالمئمئلرألثالحاليملبإفجرأألا
بئنلاممىؤوكلففضيفأللثاثفعنأوررأوجبتجلال08

لطراأظأقلأيضلوالقبثىاأوهنعرسالكأمحضيعضاقث
قىكاللللألمااجمىابهطالتعيانىومثىأمسالهسفهصسهةلي

دقفمكالشذةوفبالمعنلعالصنجاعشاهلغبمواوئرصنامااهربىواحيأ
لفامطلهلطوييااانحمنافلطدخلنجحرألكندئأصالقيمىوألعيقموله
فياليومنعلنجاتامفعللمدئةزاحفمواابعاشتهلهلولمأجمنىملى

يدبهايهوهضأفوضولىفمارثاوأضقنئظيااليىتيقماثدمتأ
ظلنأعمأالمبيتناخالمادخقولهأضفنالشاضهئطبوادزأففو

لتقاليدخلناواعامالجرمجألهوفغلهومفعهالهـعلدخللبيليسظرفاواا

لنطمانىاركمديفقتجرجالمكلفقألحيمالىأقيهـهنمموررالبيثيفا
احارىلطفمقامحيرىاثهميهوالقياتكسرالحاالحيراثيفثسبفالىبالحاه

وهـايتالبالجبمكنةدساةملةلجدامارجلكلالتاموقوداتىاليشسذوذابفلب
40وفنأمألظاهفلإلجيمدرجلروبرئالجموابألجمالشهمارىفمبض

كالمذالتتريلامحألبلىولهثاآفعيلهقأهالعورمختانةفيأكفأاللرا
محفىغاالعزكلنواهـاسمكببانميهلمجالبمانوراناىابطالبياأقوله
لهملىالعافةصالليبماقولهكنتبإصالميعىلممهبهلمةبشمعرلملتالئكفأ

فىنحالمغؤعنفوللعالهقعتدالمولىحفبغةعاللسللراانذعسصهذا
عالمةتامطمافيلنونانلترجمأاتشبهماالمؤألاغأقكيادجمع
هدكيرناهللكلمهآضابعدالمراسوافعاانلىيهناللحركاسواالعرا

اآلضعارناالعراانلىرثبنقوأحاهلىلنونلحركهقبهمابعدااونش
العثحبهكسيرالتجعحاللؤشالمعزييهوعلىراءالمعرجالبعا
اآلنيةألألعرابامألمةفلىلتههالنونامخوثعالممثجهةئموناأتئويهأالا

نجونبيتاالجموزغيردثاأنو4لعالمناآلحراالاىاالالفارنمبعدهاوالأ
بهوهومضوىبأححقولهالدسلعظةأبعالمةأقههلخفبأتنونااا
حرز4يدخرصهـىاوالزلقولجعداالقعةنعريفلجكلىمزقولعبقالميةأأ

هيابمنىلنغارأصاعالزيدنايمافتهكافمقولهزاضشكيرريفاقحيتاقممراممأا
الامحثنفالمالصااالشارنغداكلهأتءفهرللتغسلمكروالتلحيلها



6د6بىاثطفئالمضلغيحكلكونعضفيلعيدافهاعاميلغاجغقبه

متتقطفىلماىةاجتعأفدكماعكطاجققهالاثا
فىكاليماللىآلصفتنالبفكادورلنهأقديقاللنكزتسانئتصاأفو

الميوتاقهابنئلجفثوبوصهعا9عشايعدمحبكولنصفةدضاوا
نضكطرناأأقو4لىجلالفلمقوههصغقالعنولمجزررفعهظيلثئغالم
نجنطرألنبتدامحقهوالخيرألعضادىأفولهيأتعنابالمطررفأىلط
امخلفكرشنعتاألئيدلؤانصالقالىهصيزظعللنكزتيهندتت

واحقآلقتلكىأفالمنهاتفيم15آبدمااللعصدباخاألدليالئ
لصالغبعيالنجاثابنحمآكلهوأجماللثأضبعضالصبوزقطعهأتوكوزمحمعكز

صفمفاففدألئالايوالتلحاجمنمقودبهطااماعانجأنحيأنوا
ابهمأوماقالشلربورأخصهجزفانفأيصبينبمأبضدااأ
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قاثهـمححاايمأئمماولذبنإلرلعالصاكيخةكيجفمهحماإالهنبتوألنأقنمهيلفالمضافهوتعريفصنويا ملاثضافتافىاش

للغمليلقولهمصتبرجياضلهباادقالماليوألمحههبهودرعورزغوخمالمهمغز
البدلعلىؤفالخمالكزإلمعرنجقواالنالمضككلفشاضاكعولمصكزةكلنلنىدخصم

لنمكلانتىيطتقياللثالبثلالنباطلاطرئللعرفهيدلمنيكونفاالماإالعيلمحيغالم
الفلرهىامخعأثئكماؤاغاحراببولهمعالنضحهزاعصفوإليتعرف4فاسظئينه

عهآلمىالصفماامجعبمروصعمدماإءئارفآنصاليفأليخصنأابراتادااعخمصدلعكن ضدورءسالمصافيكونإن
نانفيالوتخميصهكلضقضيقافاسالهوكلمتمبمهاضىاتبخوالتعملليروثبهح4ودمبم
افتملمرأوالرحلاإلملمهامألكىؤإلخالفأاأةمياآناكرقشزبكلراهـخدبث

وحيثسدأالصالءصيالمفقطمأصسلظأاعىمعدأشظباالضلفقثممذاءبئالداليئز
ضاربزرلضأجشقلأةاحآبيخاغالاهـلمجؤيدلىبالغبرقيفاللططحهععئىلةثهـ
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نعلنىحغالحاخيراثمليوجناأبنألمقولهةةالانهالجاكقدةاعفتكلدثمئاوبرجلجلغيرك

يرأيطقو4افمأحاضنيغشاإلصعيديميكوثاخيروللمحلىثللحبكخريارلتوللمحلالبهشربرشىيرجلى لترلىأزإقلنددت

نهالحلاوقالاغيمالفانقوتنمنفالملدكأذآكلوثخبربئلحاشطحنافصملض
لغهالموخرالحياهتىيطلقاسأبالموتأقولهبانضافشبيهانهالكغيهصرأقةثانازممللذكأل
دسنىالفقاؤفاسهللرورهامقاصمعانالعرجكليعرقات4أاكونا لمادععئلثاايتةتلوااذامدهشماحمىحجمةالشثسماهـشامكقولهمال لزالععصكزكلنى

تعالىقوالجهلدضدولرالعمالهعموتجعنىدرابصعدفتهرسوادائعزياوزاأدكأها
المساممعاهالطنلحاألفيبنامأومنكلأكطيحلهأمىنهشهياألحطلتلمحفسالنفع
قميتاقالتعألمحفأحييندهيداندصصرالجرالمددمطعرنواليهةافىعىروروصمأوصم

شفهااوانىموصيينكىافيققيتوفىاتعاكقالانيظضالومألسابعاتاملهمةيزأ
عرمهالاكلقالمضاوآمتفخأوفصيآ

11ياأشنهوالنحكلألدالبديوهاوليلةميغوالونحهاأوناققفواللسثفهاهيه
11جمنىأماثراابالمحبتواجمعئىالثاسعدخودهالنالىايالاشىجمعنىائامىافإعل8القييزيسبأعفى
أصنجبمالحىلليعنلكيشويخرجمنالحىيخرجتعنلىلبزسققوالفئئرأاالاوثءلىدءوفدم
مانلوفكغلىمااسكعاروادمحصباقوإالحبامنئتاجتلةالوالثمالممحيزواصيأ

ابمقبدلييسقوطهامارراهواالببهىاانممتحمردةلثتستفىةوولة
المعنىنرأشوهوفيأحفهاألفيلىصكوفينىيإثالمأللقالبدثتىاهناعرحوهـ

دأاللهليالشفموآلملمجمعبيررواركلتردقوشه
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أنرماماقوللئضربواآلبيواثىمنحوالقىنظرلثحلهراألشذعرفة
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همدبامخلكئيهيايدتنجبمثائيكئيبهنعهوء8لمحلمجروثهالمث1
ألوإسمهامئهدلمس

نثمممعلىلفتهمماللظطفربعاليلزجمونبسفىيخبممفليرررعلىدعيأدبمكلثز
بلهرطلتالمإلهاثلكمئمالإإااهعىألملماإلهنمسجملىلهفمعذلاألئنععرضاكعرضفزاليأالباثثرأثوللال
أا01طبملمحرورلةأفىلعمى

دصميىاايعاهيبىمـهـالولمجطوةعيأاميعرالهنعهأبنايلشوحصيلكاقىألمجنربداثر لتلبمفيعكاللغقاالعنارحرايثهقاالنعرأمرضقأوا6لنحفف
لسببيقوامينبااظاهزالنعيهكىحلىغاقناضمأردااواللضرفمبوعلةتستىطشابابمعالل

هئظهورأىعضطدلىضأنآلعمدفوعبأخيىتيخككالبملمءأفوعيعكااممداعبمئاولههدالغقافلىقآما أطارأصخضجمرضخرالر
ماكعهـهحمليعمىساليدهلعهعىاذأهوفظفئألمجاوحركةانحتغااللمحطواالصلرفيضب

ظهورهاحممىققزبيعنصوبأقيلهحمهـمأهـالفئئآفيالفعاحةفىظثألفعشهارفحكحغه
ايرعطلمجيورأقولهفنبىاظآلموفأقوؤالمجلمجركةالهلاشنغالطالحروأصفوع

11دألاللىألىبانغءقاتأ3اكزالرالهمبملأ3إابعغاهوامقاابلفغاولكرهأأماالعربفىالوئ نحرمهففىانأصحد
اعقمهكالروقعللذالذنبعرصقاعرىتحلأغبلغاحيافولهفبهافمحهماليلىصاؤترىياصاعء

11وصخيبلكمهابااستعارفيهالعاميىاوقالالجلعالعدرثكفىموعكلالصهانحلتازالىيمىد4
يهتالعوصخبعلبااصتعامثاففسبنئالكرجماانهرذفىفيوافنبمرى
افوذاالنقحااحبرخمعأصهياحرنحقدامصاحاالغرابوانحلشزشعجاالايووكقىقطهم
سدحميىأصهانضوتافيوزعماألشألؤأاليرخمشلهالالنامرليسمىمكللواالتثؤأ

إركهثملنايهالكلحكتخرخملمزادصلمراالضافقداضمحكرعاالمخوليةروقحنصيبحلى
وبلغاليألداطصبمهذاتعسفمنمحدنحالبأالزخيمبعدذكشخيئمأضأووبمعقدمال
الهوالساالمذببرمعمالقألنهباليامغصوبوىمسقزةوفأعاصقعلربراقفىحفأ

وعريماففعلآإانجطأبهجمنهمكلالالحهااشعىباؤبشأحاالفعيراعمامالمطوفأماوضىا
أمعاناامجتلىالنحفعهمصحتىوفولههؤأبضوخلصفااخمافاذالىضكغوله

افئشلمالورنهعكاللومنصوسومحغضرهاقوءةوحقافاكسياصيالاالى شقوااآليئوجوهم
كاهوقوبهالنحبحنعااللبساىلنصاواغاكشحتهلأأيهمانرءجماتولمبئبرلصاألربك

اداالروىبرالمصنولهاعبألعطفلنصبائوهوتولهالىثرسواوهـكلضىكه
تكرنكررتبالوأوازاءالمعاجفوممأليةنالمعلهسبلتسيس4النمهىكاحغهواءعن

اغقىلاآلقيتئرلجباللحيضاأىأغقولاصذوهفوجااالؤلعلىضلىآضبموقرا

عطصأوإقهافآورخاآالتماائونأالاهألأذامايابهعاوالمحاوتجؤعلىغطفصيو أعةقوأصهذاداالبدى

لجسأاعترضاغففىالغياساقىالجمتمنعنبمأةولهفلقداآلبئالجربابأأمقهطواالمصرينس
هذاوفالمعطفىحىالجوارلكهكاانشذللئالمحفنوشورأواملعرة
ابيلنالخفلىوااعلىعضلهـلقياساتعتنعدلمجاروبميخابحطلالعهابابرملفاصفالن



قمرأضكللةالتقريرثفىأ5ءنهلىلبفاامنخقآلمتبوزينجنىمحلونليرذكالئضوالتينه
دثثمهؤاللرزنغاليرأمح

طهواقى7افىفنيينالمننيفىوقلىلقياسالبمالنلمطلوؤتئلجالفحداشاتالكلألهثرا
للىزسعاللغظمألعطأكألثأمقبعنطمفكليهـعياصأللتتفميهلمجوصرتجبآفئتهتاذاكلن

فيمغسرحلالفتلتوشاقرصداأىثرأكلمئىاللهأفتتواملدعاأكلمعقمولتبلهبرفى
نذلهةأحأمىاةالكسوحةرجلمادحممذموابدادبرذسممعمصفدالمعئىرئرسلظبالطفعلى

أقاروأضش5لوصمافعاليالعصرحةكضهلةاألرحانافاالعتعيهااللههعالهيل
بويتيلالضعااانفولهااثؤذصععجممجكالثضشيشاالتأشوحسفأماجماعىاألرجلاللى

ءاالدغماهنأحفااألالغاطمعكيهجمااهـلغنضبراثسعثكولماالممهمناللضلي
فهاقالىإزأفيعوفدعآلبالنمغإلسديضممزفكيفخسيغابداأذمبمامىصا
ضيعدلىالغصلفتاثالينهمهواالنىأاليتهملعكحثهىلهااصألوضلىثفبقوالمثلر
نافىترخعتثصألصمقأشاقو4فيفااقائنلأىالضلخيفقهلىصقةااكليحك
تلمغساكأممقتنسيرئاخلحمسمشباشقولهمنجيوأنتمالاغسلشالجكأيللصال
ااشكباكعالمرادبالمماذاكنيقالجولهبحتوخمسأفولهقأململالح
مممئنثأأاسماهلأمبمافدجهالغسلفىعغهالورعهـااأللىجلارتفعئلميالغللرجلا

203ليلفتحالدأقوييضصدأشايثثاسأاالحييالمهوبئايهتخم
طدااسللألتباكظاألسراذياثرلدلعدمقللىنىهاألعفمحافضيحلىآلا

أثهكلىالمرادهاانالس
ائيةوحعلالخغتالةكاخامماوحالتالراغاخصلتهكهـاللعلةأامتالع

عدمومالحماراحمافيظنكلكاهفنهأتوبهملراهتامأمضتنالا
ععهحعلىادبكرجين41اساغفىاداآلأىأوالثافقولهرالصكىاامحالةاتقلل ا

عراهـلىفصنخععصإصليمرنهفلنىائلنقأىاتطجلكابالبالخفمتعدقلهضيتفكن الى

نةل5اذلكينتلممنة1أفعلهاصؤ4اعرسلعالفتأىمجثرافيلهراملىعا
مودديرخاروهـانققيى1اكألالتولاناتهدبرسافولهعرحلءأنهسأخ11
بعبىةآتحدءحمدااامكلئاصمحألهالىحميقيخماتهلسايينصويؤقىابالوثراعالبااللفة

ثأفيأةخنأحيلى3عابرااىكأفأقولهلهلقرااحلقإلصوخلقنلىجمكابهأتوعأقلص11
كلدتثعىلاتأوأىاوراقلهقولهألفعغاهحقةاساالكعداينهـقوحةالرادالحسصوله داذيي505المحمت وذكحراورميقتكاضق3اتةلمااروذلدااصءاللىات لمصىألمحه

لحقيقععبثالعضففتحتبهةؤااالورىإعطغاعحموتلااللررنينجافئالجركلان
لرمفيدىهفىحثىارذأالرءعردصاورةالمجركةالاللئثقاهأوماهـمغ3قترقكا

صفيرءانتعبشلخكملاناإي95الهقميسمصوبرصهلخوبلهطاآررىاةىأاألخالمض
وأهؤصأخيةمجملةشللمزمصقئايرلحنىسفىعىا44تجديرءاىديرلمةاكالعطفحلىءذ11

ئمجماسوبرنجؤعلىنغزيرعخنعىبرأىثبرافتحمكليلىالشقديرألعلىتيالمتعافة
ةصىالاداعإتحضفينأذينفهشقيهعليغيربراأمحفاوهـهءيراجرابلرشم

لدأءجنموةمملإكزلجرءثاهـوماالعاثذافموله2يرحعضثثاقونهازبز شأثضعلحفينجمصقالى

خعديرحميىهذعىالعثننالشلالجلضالشررجمفىعباد91
نجاثرأولىحىاطلىالمجضيراكطألرلانتقديرا2روءالمجا



حهيرلثكة

ضانصمممىلقو
اجوءعطف

محلعلىور

خويبقبى
بصا

ضاصاء

هـ

دحميصه

إليومماأليئهيهفوتاملىأورةألمجكلئعأطالجقهوحميعلىداسلعقصلاهءفا
بغرامةملااهذالوجومرطالدجيكللىشاهاليزارةبرلجاللكل

حئاصكلىاورتفهأمجلىلجاوحايحؤسعلىعطفاهافصصفا
االطضمافىاشزاجمثمنهماقارمؤكلئنمباهفصدكتجثقوا

الرلنأييدانيهعبىأمحناوجؤالاعطفالمالنسقكاإلرحالفيلى
قرإةتأيعهفسدقليفأاالندهومبنىالوحولىفاتهفىابالمجاورئزاذا

ولسمامحلفولهأصملمحرورلمالجئرعلىنحلىالهفيملربباالمحرلنصا
ألخفينهكللىاثمحمهلةلىلننىمقاهفافقرالىحولمفعولنعهىلالش

يكلعهعزاصبثفورايسلكدئئكلخفيالضلااومملى
لصطحاوفىخولالهسولوهوامنيمدكنهطجوافىاشلصنصدنوا

قعلجمسكىاعاخلىأدخلتعفيعفلىئةاشضيكلافىلثمئاكت
منعلقددفمثتلنوشفاعلاكعونابنرن4لعمكالنعممااعلىمعمضارع

صفنلغرسامحالفصبظزافاننجمحللعصبعطوفعلىوخهرالط
نجدفىمحلكللىلعطبافمبخوىاثاهدلاصكل

اغلمجقوماتاكاللبي

حسفىذألحؤلىاالنألقالخالفاللفيثىااخديراليعلؤتراوصاومفيجم

لجلةوافغلحروفوهوهـااالصاموالغألفعاذأفواهافيلثأكيردىالتزحازا
ييقعاللجالبهلفظادالمجزوماتداالمرالقلتجوألمجزأللكوهـاطوشعنالرفز

المجزوعاتالمرادلنابالجممحاللمجمزمملنونبنااحدىفيتملياازاالفعلمولالنا
فضرفأنؤيخوالمطضىالبريينمنطباألصعلىضارعالفوخهـهماأال

طهاصارمخابداإنوالةبامزوماببأاصالتلجرابصجزبهجزواىةإنج

ا



81أ

ثاحاشألخىمنئأندلععىماأللهكينثحاذدالميغهولهزارإلفالبخالف
اومذلقعلا9الصبهعزحففىبالؤلهالدخلهالمممنهبشاكلىتنولاراختاالللي

لميلالطزدالرصلوا8عولجقهاادعتئالئلعمظ
لفولهفرسأاااللىلم

الئاحابيقواالبهالفيثألخبلىحبربعضيمقالكونامدابنىل
افلكلعططظماناونحوقيهحللىكأكلئلاألنحعتجمطمجعى

لىجقاألطلبعضهناالثصناطوىلحينيقالسابم2لبالممثمي
مدافي15صطرعالىهادخوالجمظنيتياالجمالمةاعزنرالنالهـزا

اوفىنعكينهاالغقوالطلييقالكهصروآاللركةأءأأاالهيأفويوالم
لفغامنكليكهاضردؤنألفاراالواوتسكظبعدموبخلغاووالمابععا

أ9ااالهسىلمضأاالعروالمأنولهأضعيفىنتهىهابعدكثىألفقطبن
دواحمانعهوكلمعرعباهـوبربظهكاللحازهالمبأاناللجنزمالفاو

أآصلفعلافلطلبللىثألهادبهالمرالقرينتواملعاالعالصفيهرلوررلفظعلىا
كقوثدقممماعليتاربلنأالبيننؤكرمطعظيعطعفعهـيقككالأ
فيابهاوبهادبرادفلدكاويسنعملشخبرالطإلكهـللئبفعلثسأا
نشوفشاصليعيدفيدأواأىمداتإحلثلهقيلةاخوقزعنحمشنةا
فمأللالضدتظرققابلةالدفظإلناالحصفيامأيههـأصافمميغصثجفىا
فسيحلىلمالألنبلىنجعكلالللنهسضفوالتهىثوألفيئلوتبتعدلكخاا

ااذالصناؤةألاتجقافالةنفعلىجئثلمفكاوشثهافيلفضيافعألح
ااالمىآادخلهاللمضارعاألالجزمالصغطملشالماوعهـطكلنرهيفمأفإ
تعئراهكمتكربئايعلوجودسهللفارعصعلمحتطبصهوهيئوأحراشاأ
وبزوجمالمبناسالاأليألهأبنلهوهوالمطوايثبهبعوابجضكرأباالحواا
كقولهجاعاىلممعردوخكرهاأالحىفىالما اصا

األتمراصتادأمافنفىكلمحمللنفسث

الىالأشبعض9لحأالىكثدمدافيااترحقدأئكلىأىألواىا

االجزكبصلهانافيقاكاألورعبمفنفصاثالثزورلالللطلبيقالما
اخهأقوثعهو8االعظالمقلسجساهقاحففتمضقىمالالأ
111لفوسأغأءلتفيملمعىغتارأدفيىاكىاثستععرؤحااأىنالخاإا
يستعملتسواعلاذأضهبتوضياالفىفىإيستعملىلموفئاثرأداة
فضيركمركغبرلثاالنوفىنرذضضئونصلاأتننياللنهفىا
القهلمداحنأكأةتةاهـضيدفكؤئمئهالكسبث2كذاتفعلألغيرمسهعلىا

اشفدةمبنابفالانجزمبدمعاليوأؤالنأفىاالخمهىافىبقولهحو
إبخزمداءيخاللفنلمبتعرفطلممهوجمةإلجمرلتنهنحا

لنهحاليرهـالثالادلماوألم



يطلمماللىاحمئاتآدنقيفتتهامنطلأقاعنحةحيانفيربهغ3لردوألحةوأسيندبم
هثومازعلمدالطلمبفيهاالنفيقاقشحمبألفلمىلربرالغيرواذعالمجوفىااثثعرط

لفيداحملموالفرضعافلىلصزمأواالنكالهأاصالىالفعلعنوظئكهناثئطبغاكي
صلرماباللتىالثرفىأتادقولهص7فكأكزلهداألكللعاتالحسنبةنوميمتىيلبييهـاا
النعليقوملىينالجلنكمنأالآهـالجملةالفعافاعااألقىلدفسعليلياألدافدآكثركللمؤافىآ

ادكللحعيقيتأىبثاالىوثرطأدراتحأكطبيانيةنالدلىتىواالضاعتيغأثخوائححسب
اياعذاضانتالىالثاثمرعلىالجلتاالوليمنةمالغعلخآداالولفعلىويهمعابافهه
مضرنصعلعلىئكانعلعحصولجلةالمعليتىلىداواتاللالالألىوأليكونسفامالها

لجالبضعنالثصرهاأدداتمنروأاغفىاذمامانمنعلالمدفىأضجمةوالأنشاههـالااأضى
هنبردالتعليئللنظوللععكلمنكلقؤوبدلبالنظرلكلكلمرهـنابنغيفىاص
نجيراحاقيواكااكماقلمجردأكلعونالتطيقأىلهحخةفةفقااضاغيرالولمالنمىرال
شضىلثىمبالذساشكصيصاللمجاباضانبمقعريقيثوطاصمحراأصوأساوثا

أنأقوهوكيرزأىلغؤقو4يةغاماملقاادازكانتغيرعئالحسمقىالقوثأنقيتلساوافرا
ودكالىلسصااولىيخلابللعالمالمللعاقلىصلومىللغىقىاوالهههقىضرمحتاراتالمحىفى

قاإوعكمهيمقودااهوآشلمانئللهلمملعمخوصحولهإبطةفاانأزقضكاغلعقفولهالبابهبهذبندىماضا موطجمنمهسالمعربىأفلتتم
الشلعردفولرفدكملئاالالفعاطوملشمهالمجأق

لجارالعملعفاماليوفئمعواسكمنممعىدالفيارضلهطالناخلالمعارضة
مدوكيرانطعقوذهالىنجدمالىاومخالهوظاهروهلهوضرهـرهأولغحعتدوامنهذآدا
الحاموقيمنظوبغغيأينصرحبضهملهستثههلغقثابهاكضروفىتوالئمسالقهسفوأرها
أرمناوفيلعغمايحلمحهـعليلثصىاحملومجسنغآهعاوالنذألتحل11مامجزبأنضيألددأتا

وكطهداشعوذاالعهدلسالعياوفأمقىفععتلوشنفتلىأرا لهاسرصادهوجعهثعالصف

مكدأليلياشالمولغيرمتتمعحاتوقففوالماضىافكلةمعبمالمنفىأنرولمرليىدبمددلم
قيهاالئاداقيلحاتبامنثصرصقىادسااشحيكةصحملفىدلههىاالحزتأولماغقالاحعكفواله

كاطيماللاصلهالفالجلنعالفراالمالمقالإقولهاهبعرهاقااآلالااهـلحركةبيالبنرقماىيقضما
يوماجمفعىاحىاشددواروفولعاكأهـاالوابدأشاالالأافالددى3الذاتبهـىلمااذت
ماابستعيشقأى8أاشللئكاوقليستعاألأجتماءبيطهقهل15االممهـهوامنمأ

إنعدتودمخووانمضارعينقعلينبزمدمافعصماكاظمئاآكامرراالسفئنوسعتشستعويخفق
لهؤتاآلروحرثيرعننحونمافينضارحأنوواشكرصهكدنااصإيئأوأنحوالخزتحمااهـألفا
رليهانااقدافيشمعديعناختهالرأيمجمهـأزهوفيلترجمكسصثفهـايستعارانمعنهاوفةاتأن
النأعنلقهمآإلفظلتالمحماهمىنشانترشيموقولقعلداتخفر4تجساالبقضتعاهـكقووله1لى

مالوغالمضارعيناضبرخصورأربقرانتبصحمرحونحكلىاخأملعناربلغربنااللهؤأخزنأ ونحفبنعمدروهنمصورامأماضياألشولمعربمسعفيناومحعيموجمةمصريهكاجمزموط

ربجا



بخهنتلهخقأوبهعظبالعاكصفهنهدنألالثلقوبمإيدمدأالنبمر
ماففيتمأربصةغالئأرألىببمعضدءوأظالعأكااالأى
دهواالحدمثصرالحلقيامدافيأاءاج1الخالفعلىرالهاباشجفاحمعقوقففالج

قفطلمقدقاالادهوهنحمالجعمورشلئمرصإزشألماصانعدأنلدلغااصصزفههمنقي
ييآحدهاطاعبادفألبعميفهبفمالجقصغيهـداألبملكزالعحرييواختألما

ليولكلىمكؤتعليقابانوصالجبالضرقفدهصعأالويختلفدعلىناهايتعشباخيمينف
لىغعأهوأنانثصراتعمدالععلبفنالفذلمرضضعلروحكياعلتعليقبرما

تعيعويزعدلخحلدهـللجالددأجمزرمأخى9دقيلاملىومفاجملظنغيراختالفمنفلعم
وءألغماؤااباثعتفوأفيباالتجدافوعتمالمتداحميبالثصرولجوآسجزدم
اوعلحميممااجمورءوالمجالبخالعاكاقاليلمالنوقانتسهبلتاربئودصااللمخى

وربءمموأمامعنراألخفضرقعلحمنفصانجلهزاوأحاكأااالههتدادفيفاانكهفيئ
أدصراجواشاثبرودهىبهافعألهابىءيرمرادالالجوابكاقعلابحزمافدنثمراالداقرا

مامعاذاىدواوءروفيإاصحألفربادلمعلاباوررالخلبللسإالعولىدنسبصدا
أكةأنجنحمحىأونهـلحربنالينصمالئثئرخملحهحنىأليلملبئبأنربخحمستسليحتألممبماليلفعلتمائأدتدأ دا

امفعأئرفأحمةإالآموعاجماهوانحرببونأءالجوابرفثرلهبرمالبابتهخآليألال12طنروهدإييئبراإبعإ
علسهآطانالمعايردالجزمكيعضالنذكاوافركاكيعواامنالمؤأعقطأاالحعكفصرا ءاةاففالمخزموأصاخااداالكرفيالاحأرلكئلزوالشسعربهأفى

تاتنالهههسئعسالىمو4عررااألفىمففىماليخ فنصمخصاصقفخملىكرالثعرحمعولها

رعرلمجرادس3قيكنةأوبئورئزإللجالعزمالمانادإإقهلهكقيتكاربهانزةيكقهالهم
دصبراآألبجؤاااااإسععوفصرجمفااقتاتاعأافعاوأهأفولهوأذواناناحتواذاش اء
لدإللمةععدةث9ممعل2اشاثروقاثأئاذتقمتهأقمغعندالخيافماسطيهاشاكلة احبكر

تحثرمقىملىيتاصنىنمطحمبواوآقمتقبممئأنثالقالمسئانإضرفنرهاقانعىوالنالسراج11
لثاآيريلبديرتدتصغقالتإنيردآجبالعهاـحلهواامعطممانتمادخولىبل

مااليخلىقكلىهثعدمادضحإلمعئألابيعةفعولمطفاثضاخمبتقملكييرفدفايخعلىعإلملرالملضروتغحرالتراإاحاا
وههعالثصرطاكضهزصئمىاتهبقاميلمضىمعلىاتقلؤمافاليمحلهبافراالسالحالراياماعاا
الجيوراظاصمضؤنلنتصرجمنعبقحهطاألمععلىقهداهسلهاعلى11

يعوتواالسهلىؤرعمةاىتنلبههماهـغهدالضعيراكأورد

عوزرعثرصضحغأصبمفئيعميسوثحزبهامقههـأاصفناجمثفلنتين
أضتطمسنزفيهثسطوتمبحزمهمجزوهبهىوضالملشرافبميعملمىألبنالا

11اثمراايخاطؤتبإلهجهنوحمأمغعوامنإلعوئىاابيمها



أمئلعثعلىهاللقاميويصيهظبااليابقلكيهرغجمضا
تيلهاصأرلفااندبرحوأبوتجعلىخبزاملىدنلبرماهـئهكافيحم

ألمنطخلبئشالالجواجعنحبعلىلناثةاةتاثهشاثرجمالانألص
أىالفىمانثيصهـغرالعافصفانومههااكلهابئ15جشافيقه

أىإلهقعالخقليود15صأبسلنيهىيليرطضحنشمعنىلى4دلىغوثادء
111لهطههاقيئفيىلماوائتزفبهاكطأيميلبللصاإتح4للتعظيمتطلهاطوفاحما4واقولىمنخيريءمائتعلىا

لداألأللذلمقآمهـماتائناوراقه
االقصحرصجويعومافلديمانخويافئخوعهعومالعوليهبملمعوجمعنااأواءأوالقعحتةعداولبعبالتفاآليئ
اءوعفضصىالزمانعلى

اامنإأقويىوميشإاإادافقولهلقشالحهآ3هونىهناكافوفأليمأ3بذإندامئرهموطالث
الضمحكرطع

أتساعدهالهلحعمائالعخددعوبالدىدضفحزإدممرايثديامبملهماصغآباتييمأتالمإأاإلالتهعانةهـدسشبعالدالتألح
بهارضميرميردحلهوصبلرمحشرىااهطألمحلىيراليعوروايوانقوآاكاتممزروأبكى

دتمالعوثمئأتظجماأوألةإلمعزلتألاثريامثفظعلماكاضافاالادئكثأاآللماآلخردقول هرمد
ءذاواغمبرنانأمىأياشلؤمنلى

لهمريقةاوماضعوطالهبنىجوبائبافعمقيويايهلملمثمتجملءبمأتناتهوجمؤللىكمئىئرفانهزتمئ9االمتدرك
حدرأ

افئببهىجمؤجماوهواااصآلفداقانأهـاتكبهافثيأوانبطرهحندلةلىدانؤاسىعادضح
رانبااغبمبةاموضهرقحخرالبمداعلىإلتنجاذانخبرماعكموضحنسنىمهضصمنالمكلن
قافطرقةامشإللمعاقولهام15ليةالتقديريخهالزاطقكلىكوةئقأيخوالىوهوظالثءط
نربهأأبنتجتلالههـشقالهمهطرفهإحمربرددضايكنىهلىطدشاعاابنلعالىكظوخا

اليهلةلجلحاهالطوييوالحاللدميعتمنمنلبيتلةثعريخراوتممئتيياالنجافة
إلحممجأللوفسمطعبعكهلكسرالمبلئحوروىذاقىلاكلهىإاورنو

رندازنانطلبصفىأالمنأاألرفوأخنضمنرتغعاجغتعتهمهءبتكحوا
خيوالبامزلئمةداحهاالبىنستأالعراالمعونهدهوالطبفوفبليلم

انصيهمخيثقةحرمنعلىاألفلىلالعاترالهإلبمهعإبإلفهصااجمليسوأثمرط رمإجوربروأفاعبمالقوهافيوم
هعناعياشمؤشكاقولهعفألمافةلدخمحاانعسبهنيتترونلعئ11
هعولكمجزومإلرالكغحميراالثصرعنائفعلؤامممضرياوالبصةام

يذدمرفمهامفعولرمضاتوغيرنأهعستتزمبفككشرطاجوابنمبثىءأمئال



قولهنهلىآلخرمليرضأظنياثقأنأتفخلطلئاعاوكالماليثركاثكولوا
سأعظفاداألثربأثاقسمعاهومؤدبنالسادسنمنالبراألزماتنجلمانتهمتريحمانستغ

كهبضاد3اسنرسالدنوألثبابثتممعاسمأبهمنهفىبنهىممبهانضالشا
هاينبأمنحمنمهىنسأثمكن15ئالقورزبالمجمئعنأصمهـسهنعمكلمايمقوثا

لألقلهعسليأشائضيم
5حمفرفطثهتعلمناهعسمترواألممنوكعوفامجزحازطركلممشقبلي

لفافيهاحمليالهإارصحلىبنااخلسرانا2ةلمياإاغاذاوحغرارجوابموجمزبارآتاطرلمحا
أقاخىقحهكاللعالفةوأياتصىاهر15ادالشاهدفماالشحيئملؤمنئرتأهدصمهاصتزف

يانرامررقدعاقت01بضفعلابوناكفانهلقرفعقاكهافيقالتعئمالثنصسكللغغامبذعلى
صصجاآلقيقشاطرايابيركممحيصاذمثرطاممأنجاغأعمفاتمكولؤاورآفإأ

جمحالجمغقتعضرطاتالنيهيئؤظعنتاعضالفاقولالثمرطاثوشجوافخثحألرورمميم
ألنلراكونثرطكالمضافهنائطوييوخليلياهناغخليلىقوملتخبرتجكوثواجمركحم

أةحئىمالمهصعفهجطآلثزانولتاأباإخينااغحمجزبريهايفصروتأئيننجبفعثيمابيمدائي

ديردمهببهوسةركةأءصةصبآبصحم7سا

رفأئيمغرفىإجملزئالبامدستحصمتوثزاغهجعرلمقرونلبغندهالوذئالاسرويعمه
4ساتربلعثكتثنعقلىاشمبهملكرقتراءلراوالةثذمنويستثئيغلثىاللنلمأثجوفىاسفالنقى

6جنروهـسمجوبلهنيوحراجعديعبلىالهالنعلااطنتكألهـضافىقتنةئعلؤنكىوخواال

تثمفيءاءإءقكاهزساجمعوؤاالىإمالجرابقععدهـفوءاياقىلكايمودلمئالفأثصا



نهامغصيكطعىأح

تطممهالجوالبهاىبئأوقدجميأروايعربهعىدئوإثررغثهاذصفيغترنحعافا
أتيئنتعدةاظاالكهرواتكثمأترالىارفالزنغتاكعحعتزمنقبلى جميرسفيمعهوبنبربعفألننييةلغ

اباةنولىوأنيئممىبمإنفاءبرائاللمإللجهترصحصلانجىأادىلىلجوإئألسهع4أئسدفاصةئوسخغثبكعمأ أفإلتولمناقعغزشبهاا
15كنرساابحارالىجمأمصاخعةاعداررمحفااواكزبنجسألقبحلىمناتتسمئفيمهوقمف
اورأمصدرفاشهاالباابااربطعاثصانانجطألهانيمشموبئاألكالش5يقالونافاهمو

اكللجمعاليجهزاوالةلغااواقعقموقعبلذنالسشااءميلقلخأل91الثصرحواهـأأوأقواورد
كيعاواناحبالفاجمقالوكجمعالعرأتائميثىمكلدوهومخالفهورنةتوارا

الححلةنخولمعئاعتىالفااناداصاغأغترأنىدفحغأالمىخالاانهمازكرتادتىالسث
أالسميةالجألةثألته9ؤلأهـاثباشفاايهيعنقىفترناأولمطااهافاتماشرانتغلنفصطاثالتكهن
ناقياتلااإضلعاوداللهثاددىافعلهاصامدلئالةلطدبيقرابااسالجملةنلضىادغات
2ضتتعريماوتقدبرااللسعصشالطاأيضافثالالثا12نقيصشذلنه
اعناسجمزاالمناسصتصقواأسبىمعئافهلعدباوكماالفاهيعالقصعقتمق

كذاقالوااعتتالمعتىامثطالعاضىقولهأوالمثعغببصدالثعرءيرصواذبهلنردينأا
حصرلعمسونكلىمعلحصولهاللثمرورعالمعشماضىسناصحياءبلعوااوهرديرفماكألبتفقعى
ستقعلالمعنماصمعلكلىالحأصويمتخقعدقفاللستتبلالثصرطالجلفىتيئالمج

الففسألهبعضىهنأهـهااضفلقفقدثثشحدقةانتؤدكملىش7فالنللىقعطأطلبقها
احأصلضعيقتيمىقالشرجقىاقلطاعكنبغاقاالللسقلالوهفولفاتبعوفىاقهتحعونثغ

ميضواالاقئثىالعرانأليرواالستنهادأللطعهلرصعغةعالنهصالطلبردهيزهنافتمغنصبم
ثالألدلغىحدمااليدرممالمثالهالروركبأضلتهافاذكألقرجماوالطعلوااادالرسااليخف

بعدمنبخنكاينحاففالبمانيخلىدشقهلىطلبقواالسحيةافئداتجعتايخمعقرأفالصجسا
اسمتفهلعبةمىفيهاألقوطلبيهاماالشصدرماحيةبنحرآالذىذنذانجاوآمالذالناحبلىباجم
غلملغاةاشقكواوبيانحوصحتمللهضوالنىاشاؤخيهااصمممتدأوناوهىابالرغقرأنالنحافمن

يهاالنهىافسبةةالناصاتعفولهاهلشرطهالوالجواسارألموانلبققترنلدةآلةالديةقالآلف
لنهذابايديغللثصرطلبفنفيتةالنيوالأقهوانتكماواصعنطناالتمرطبفعل
لجرلجمانعاانجاولوفالبالفاهإلضزنكنصالحاللشرطالداذاالحيااالتدخلانفاهرأنتضىه
يمحراكلالعحرنجفىوفلىفشىاانهنبتاتيمترونابالضلففمارطلىإتاهذاولكنأتاةأ

صهـداأأوهضارطفدوغيرهابئداسالعنئادوناللفظماضىكلبانهشرامحددفميتدايركل
حالهضىءمملىاطااوحمماعوفيافزافامرالةنجلىالمآوالمضاأوكاففيوالصاليروالتة لمهـهميآلمحاناحمت9الحه

أاالنحاقاالفبرلتكلبنحوانريومنكهخقياالاأمنإالرجملمكألتاظاالىاجثصقاالصبايخ كوةثرصافىوءاادأوآنامجبعذاأافا

ألصللهرإلالتإلحوالةااالجامحزوأااخبرشحامانيائعهللحأصرالامحالورثرعيرالشه اآايدإفيرىأدتعففيقيم
أفساأفلممنهنغ



6

بوضوحرثووعيدبيغصولىلىبالماهرهلىالمستتحوزأقترافالملمهقصثد
فعهدفمدقشتبللحيصشلمنمعىلمحوأتكلىلفظاثلضىنعوهواقئرأامحب

ووصصودوءدقصمرههعاعهتقألمعنىانيجوذاقتمقمقئ
لمامواقاكصحنفبألفالروانلوحظنحمالرافباتواذافزأالعبنفغكبنهباه

يرركأوالدقوفيدشهامأصلىعااممدلفاروخاضشغنهالمحظ
لدفعثخالفابهاافترنن3فيةائشثرصقاأ01الغاقثدالجزهب

لحمون2خبهىاكمبههدكمحالوحمثثلىااخبرمبتؤافعلايكيناتنجنىهـ
ديرةأاأتقديرادلذعلىلعاله6قارضامانئىحزءإلقعلافاءدةبرئج

اخاتحاأروةازاثدةلمعهاضفعأللعدههءاالمكرضمتاهيهطالسغه

صبم

صالتفكبرالالفللط
ذالفامهدقكالجزآ
اتنعالىفو4الجامد

هثدثعالأشلآنادك

بونبقأبقعهماو
تبمونتجلفاضرا

عحاانضمقات

4ياالنمنافيومن
متالى2مناقرفعاقرفي

قو4حيئاكلمقروتا

كصوفآخغعتميوان
سنجضسهنءلتيغجم

تهمحباجمىيمخابهف
سينرهمتكبرسو

المعربنمشذلبمجبعا

يصرفمالنلىتعطتولهد

مىقبكآضآلىيئفغده

غيرفبنقرشتاثو
لحابؤفتعقنةواوفي

ثءمىحزاأتهكعةر

كنضبةكرثزومكاة

فيضشتهعيأكبيعلى
ئالجوابكلوندقرث

اقزافبذبتتاس
مابلخانجأأممباحال



فىلفدالالعاثيةوازا
لطواذأثطئولهكة

فثئقهوعملىورتي
الثلشمممكعيلىقدير

دميفلىشثصهمداالىن

اصيا3ثمأبدجمطفرضه
فدتحنمنطهمون

ماعلممنفومجوزتي
نحوانعلإوبسدئروو

جواباقبتداالالت
حوفانمافىثرطه

فانبنئانعفطضلد
ضرعأادحلةاألرفى

طبذمهماارتافوا

د

ماهوأاألجمعكلوليعلكيكفاملىكآلثمبهصألمقآئعةاذااأهلى 11دازآااأماألاذسةزلحاالدأظكلثانإلقاقخامهاعماتببها
فيآلمكولشثىاثشجهالالثهـطيةاذايرلبازمةاقخاالدلرطيقأوكاتا
كبانضرطإلتزكيقعببسقنهيرااجملةبكقلبولجوازراهههـيا

يفنطونهملحيقنطهفىافاهمهميدشأتصبمصيفقبهاقعوانالتوكيمئنحو
ضرجوقاشماقااالرفى9بنعثيتونحواداثماعألمفااذابطكاراحواسات

أعطثىوقدتحربماالثبهمائيةإذاقعالقرطيئصالثاذاعشجعامحرشتمررأ
اوخلمحىزيدفوجمصوائعةثهالجمأل4أنفابالمثالفأذاكادثصربرطلمودفا

فاخمااكيفاذاشفاممخيانعاللاودىفاشماخبرنفامناهالواا
اأافلىايئأهـمماداةاالجوبفميرجيةاذاكنكالفااوتتعإلئذايمزنبهاف

صوزلرفولهلمفدماتعرجماامقكلألمعلمخسهكاىطرلهالجملةذاشدأغيرا
ولتجاالدابقاممعاداوالجزأالثعرولويبههزحففاالحاممهذئصرطزة

اماتصاقسوفهيخثهمنالمنيهفانلوباافرا
ارسلمشكليامملىفوئرطسوالجواافذائهحوقديذصثصادجمزاكة

رطلثالثماقاواجوااالولهىبهلطذفعالسضإالبهاصحاخعأا
عكافاقمربمبهألهسغتعواشهـيبهئالبصاحبهافردهافانهعاوالهقدبرا
احسنهذاخيفالينانحجواهـالجعأدجوالبعأومانعهمنصعىخسطلولذأا

اخلةوإنراسأاشالمرسناحدوااافاإفنلوهالهلنهآهىأماابرليائمهـصيماهرطهمىلمعسإئسجلىإا
انمانأقولهاغرطتجمناكلدماعلمفر9هـعطكلىفيأأوجلأتولها
ترولييعاشلفااوسقطتأوادلتموطلثاكلىأعليهاملىقأىا
اوهذاجمومعدتباوهسكالفبلهـسمايعدللفأهفصداتلجزاءاىوقصداالصىأ
قيمصالعباالجزأمصعارظاكقمفيعهمصنهالتهدادأعوطهأوجقوألمنا

االقوالنج
دندزاالناواأنئعطاعقلىحزماغرالننىوبد

نبنىاءلىالمصبظلبهطلبيافهفحارجالصتالننىألفإواليردع
ادمضمرنرحوضصطبنفالضارحلفاصوجهدةاكاتدنثالنهفالخالط

فئعدهةقالمنلفااألجولفأقوفزبقيقصعهمىلسببيقويالها5
فتطمرمتطقوهمصأموالهمضحوضنعىفرفعلبزأمقعسلمأناضهاصم11

لمقصعاليسوهوخذلكونهلطلببانسبعفوادكنابانغافوحص
مففطهرمؤضطلىمنهمررخلىرولنهادبطهـرهمخننهمناصنى

لعنالفباسولذافركلثففىيهتنعالجزآهمعنىكلىلجزلمقرئلحدقضهأ
بالجزبمبالهبمواألجوفتليدهابلفيزءلجزااقصلعمملىفعنلفويإلثنى

جوابا



نحومانأتشاتحرثنلوالافئبتقركاللبنيهاوفحكاهتعشيشراجوأ
دالنعمعههقىالفياسيخوالضفراخالفاللزطبملمئابعدفىماصوذ

لتصربمامنلةإلقيانتفامالسميقاليقهناالجزميتيقيكلى
الجعملحلباالسالمولىتهقطاطثميئلمفاليميقيغأقه4سمحالتمنفرقة

باألطهيةهأنيؤثاالخليفتعاوبالغعيمتابالكونلخبركاافعألرجمالغظمبا
بدأنكبرنحوحدفطعاومثا4رذيانئاالعتحوأجمأألمرادبهأعيهافضأى

اابنتعولىاهميقغايرلةرهىلطدرواروالمرالجملةخبئدعظاناسانمحليث
بيهلىائوالفيشنالنجلىؤةىمالضومصماأصمالهاوبجمتلن
أللهعراايرليألقشعنرفىنحونوثحفيفحرضثىانمعووةةوكأاص

يرإلتنغقعواعاإلليعتاصريئمذوهإلتليالجندباغرلىببتجم

11فعلباسمآويهبامزش
ندصبمنحوتعاوألقظعاجما

ركللضطحكوافيلالا

صراظالحاليثهـمغا4حبمبك







فهرلدأليبيرأئهينأادفاكئملمدهيكثالمهأولأئلئلىدننهيثقق

بواغأ2أتوله1مدابألشتعمالكو2ة
أالسئيقولىالمئاسمافا4ندأدئرفمبتوقعللطدمهدعلهعهيالمصهماهئالمادرس

أوتأفيوهعنعااللذررمتةأتألأفئنعاأفرلناحمثيمالهحواةداممقعلائهبعفمكلر دهابئلبمكىالفرق

مقعرأفئرطبخبحرأابئنإلهياتذالغاخنلبرلىالمضارعكوفيأمثالجئفعل
اأمحععبهماهـماوئرئخرالم6فئصأميهممكبميالماصىتمروهـقابإبو4مأخغدخمرحالليهربنلالامم الىأثلىمحههمةنططعلفلمول

11111وهعغهلهإثلثااالبيتلىلكالكاهثكلىلهثرامفاحلصتاواقتمرصطصايعتاكأمحنجافقطتحب
ااعدبلنالمقبللحفوروقسلرهوااشدحىمبايمالماكاغاأتثابيالقاأقولىوأبنضلمت4

111111اابعرمقناالمدحكعامكماأمردفىتريخدلائاشفئضبمإصىافائافهارنعمارباغنباإلحدكأخفط ءرنضعىاكرعلىلمسا

عمنيلنهومأهمرقيليكمهأصقانفسماوشلومىكلىصااإلنسانطمثجادةس
بمنفعوالعيحلياهققمخكرضاياعنيخعكثمأكرصبلعمهوحمافتحأتمكلقملى

11صهااسالشينببميمجعثأتأحملهالمجامضسلمععىبماغنمغابىفىللشفمقدأي
امبتدايااللطرفمونختأىنفمىمأالثارروهركوكيلأؤموالههزتصأدطمآفىعندفح

امعالوهكلليهيثشوحاشتلتآقاوافىطنأشفعليأمحدرويشلمقيخهعخماصيمعكلرضمكآل
حدنولىعليالعظالقصغهنابرالنتمىالخانئتلمةوبمؤثيمالطمحنلثنوئصبعهالكهش
أنلنمتثبئانيرمقدرنقلىفرطجوامجزبرخمضامدكطىاللهالاالتىاثلىءمىفعوأمم
ببثهاتىنيلهعالوشكليرأسؤصىالنونانوعإلمثبزمحفيدنىااهـئر
دضعأهودالولفولهمامحبوباواجأصافىكودطأفعلههواهلىاتحمالىمحربرااصالجوابكوبئ
هازجودقفىياعتبارلإلنراخىانكالشالثانمععياحئهنةةالماالسدمهالجنهضك

اوهول1انانقوالالنلرزرخلىالتسلمانلعبطر51ذوالجممطاألولىفبضاهنةالكغرترخلقخ
اآلالنالرهعفولهءئينهىكلاحمرفاغيرصيمالنارخيتلىدلادلمىمعرتساالدالورنثأ

خألفأقولهتصرج15الدلؤلغسهواغليتسببكخولالىععذآشاللى5رءااصردأصع
للدكورهـاحكلواالثموطشزطواليوفاللميلاللمانافىكلداق3اطووأكلاأ
اليىلتبعبطاأمواطلألسثفحأامونرالتدنالثىائكلعلىءصالثىلماهلىفرالقي
اردائخصسرقتأساألعليفىرازفيبهـالجزهلمعبلمصكثةحئيطاداهـمققيغ
االخاقواستملقدمفىصعاهـاررفىمبعدآلردهشببهيالمقالحرلفرفاقاىفئفالعذاريخهت

اههمصرشرصسطالتسلىيأتلىصفبىهباتجرلأيلكوميهىافيافمفىللهلى
بمبيفوإيضربههصفكإاسميالططثكابفالكضاااآيضأهيركيك13بهزضرأرفت
سورهجمىهـصبببتمموصوألءةنئرضؤ
محفوفقوقرفيهـاضبقرئحباانالحيحلاعمضقشاورفىلهتحيرت41أك2بهلىذأشقف

قولهوألنجلهاالفعاافرلهأاآثعههشياوسلحرنباجهـهوكتاوببائرفحافعأهاأصيألدتضح
كشالكثأفقآلفىيقدربدالممدقبلهانصسيالأتودوفاهرنخىأثئكأألسلى3دصردت

يفيحصكلةغدكإقحلةضمطهفىفيخث



لنيراثحالماتعطيرانعيمامتكزاامحوالالحالعلىلمحلابيهمضصبفىكافوع
أشعتعونيعنيطحمصصيايسكثاسهعوالتالمنثعتمبرنهحهأائباث

قهاالقلجلنخاصىاساوحيمكنيغالنشمهذابالىجيفىمقألهاثوه
اياحسنيلىمن9واكألليكالنهىالخالاسوأصسىآلداأثرهاختاا
التحلىوالكفكألمىبداألأدىحعاثالفةهنجرنجعكهتهاعفربتشالثهتع

نأفهـطنفقواشآهـاليتبىثجاللفطقيآلعرنىاأفشتستمكؤعلى
دفشكبحمبهبثواشباديضدسكلمليراكزاستاتجمايضالمدات

بلىممنجرماغوالجممىقهكافاحغاهيعتبرصاالوتخفصارا
سىيهاألءالخثالقوفومسيةوحيمثفغالبأقصرحمليأفيمىكلسصالؤأف

أمحنليبللأعمبرعدتدصاالنيهمايشزالعرأولهاالرصصو
بلاليسمحعيهداللةشتواعمااللةاطألهفبممناإلشفاالنايثقأر

البطيالجلالمصخالخعالنحعنيذقووارواصقوأاثصتاهثللمزا
نعلطبياالعتالرشكناأبدكانحمبطلدإللةدمتولهلمىاجفا

جمهقيكقدعدااقسامعيالبطفبطلجانغئاليقمال
وهناىأافالجىبجابغافمحغئيعاتتالمخمصتعنامااكلجمبهالسلماغ

اانممعوهوأقولىائعوضيوالمعوضىبيينحلالباالفوجيقسكلسصدت
ماتقدالمماهودلعلاكاناتوابمججخفبمءلتصراقائحفعل
اتصحوانشطالملفآاتتبمدالىنمأثمانآخةلصاوتدفالمنىبجو

يهاواعاحنهرتمخؤلمفالممقزتتجتشفعةجلةإعوناصالمنضأكالففعالت
بأعصدونحوجزلفىذلجمىابتأزعرفوءفىومامخىأفورسعضأمحو
ثيقاالمثخايينأبصرراجمهوسكندأقغدبهججوايىرلمتفدككلليه6أللد

اضالىنفعلأبئكالعرجينثذا3يخعارالبراباجمافاليتغمهكأعوصلهاعطز
بوابهوالمايدألتواباجهذلشهعييعنربمااظلى

باأضأاثقرلهفعهابملمجزوم11وامامانهأقزافلعمهااالصةملفىااما
جصيجوالناارعفغهلمنهاهـثوأعاايشبههلىلملمنةالجواافحلى
اسكبئاواواتبوابأتعدنشخألاالمورالبردوأوزنوفجوتالاصؤ

للصاعسمووألكماخعصكىابالتككأءتدخل4نفااتاآلونج
تلهمفنموى7لمجثمارالملخوقدتدضالكالهاإبموالتقتحملهعولما

عاثضاسفعبانلثلشط4لرمحمرعنققفم4بغتهقضرتمدالتقالكلشيكوشاايئ117
المتضدآووخألءانئثويمخفكوجيعأميعؤديالحرتلضعف
تعميمعراديصفهوكايىبدالهصارماثمأخثمااتجواليس
كالحهأخرفييهنوىاابلجافنرثثاالمحرعىاألفهنكلوههفيإت

تماثمتيالخنألفه
شطدحمغأولأدال

شخناىصبماالااللفل
إلىالعثرحدحلىاالى

ارلعظاخوموطاممتقفعا
فرهخاشفىؤكينحوأ



الفشائامنغغثط
مافمجوالتاقيتغ
كيمو

ةفبئهاماأشلىأدلمئلله

هنفمادحالصموؤاكالحهمنءكرربعلحاع
وعالمضرغبلمألمحنمارطعيفياطأضيالثعرطاكلشفلىانيافاالحاصل

ميفىؤاالدافالطماناوغكلحسنداأتوملعمأتوماللشبعدمحاخواشغث
كمرلمصاوحالمجالالجلىاعاوأبعدبحعورواانىفالتصلقرلههحربئلثالفظ

تمروركوفىااذأيفاذلمثصينممامنفهقنجاةوعايقراعيفبمفياكا
القعلىاقسووأكفمضليداخدخلاااندوجهحصةعمرالمولبرع

ثرانلافىامتغئمعمنومطذاعفضنللثفقوالاخانصرجنتاالجوابعلهاقاا
اطألمهرظاصههبللتعانغرتوهعافدبعفأضرباضاعىايفصدقوهامت
برفئفسرباالمختصأنهفيةلافرحنثثنلشعرواامنىقالوقييخأفلهء

احاءئمقووسمنوالتوضهوهواالقوىمفلدالمتصريماللفيقهراوهؤولا
زبةررماةلسيالأقووقيدالبهأناليللدالواكأاصل7أكطعنلغانمىاال1
لشزطهغاوهوانهأمحعنيخوعلىاالسالمبمكوقالهااغامتفعئاالننفاا
اصالآااللثيخهـضألصواغخنعاآلأصيقمناالشرطىعواأألفذ
فالحطلءطيناشامع6آضقرماهيكلاالسشنضارمجبالممختضتوالمأج
11اعميمتغثعاالىمملىانلكنلسلالىومنرطثاىممقفىافىالدإ ااا

اصتاالعافابليخاسيباكألزاشاثراديدايؤهدطالماحمصالحن
ءصصاتخاغومجيتحولهونويافعبم امافىدالفزفىقملهبمحدن

111تحدرعأخوكيمرانبئاأفرعإصإصىادخائالنطمأا اإلضسيرعاثممزداةمالبةأكاكةفوقيطتحصفقالتفيئه
اراضطقأضرأربمءةاالصكلىفعخدمحببوعارعاأإسيبمةرجشكمواختلى

اندلهكوقىكزاشصافينيمإرطالثاملىتانكأواألقىشكندأفاا
أكلنمحائلفامفبهماالشماعلاثبرئنفديراوقطمماهلرافافايهوألاغهـاجوص
بمآثاخيربوابملتقاالنضعهعانلمحرمجاتاانضيرموههاليخوىلهيكونان
ضالفايهص2فخالءردلبلىاذو4فيودءوىوابلىا
اة02ةالتصللقغواامامعمطراواضالحوأضكانهاالنسئلها



جواسشهـعنالسثغحاهالايرلثقالصوالير4دألشعالغهبلللي

الغهمبمحوأبطكاهيكنلهنرطأصأبماصعتنئااثلىصعكمعرطتالصالممجو
فنأميعنصفائثصرطاهئجمابثعممصجويباسخفاهاألنمجماسنرطألعن

ازامبغةااألأكأسمنهلىالهلهيعإبلعئوخبرإبمئكمعسقهإقيثهدجميا
للثصرعئالظكيبدالوالاللحاملوأاتفىالمذالكفايهاتعلهفصيللتا

شصيخااترلوثرألتنطالثصرطااإلضموشرامافيثعظل15مطلقا
لؤلهأأغثهالغسمببهواءهـاألممنخعا

يمهيلىهواثىاأص8اآصصفىباباتىماانرنجادالاعرائبعر
أكهنحاضيالنصعئوشفىلنقدمللصفنثفيبالجوةانأبئعصعورالىوذهب

ايتزروأاالاشاشنمورملىؤاسماجماافىوااىلفىمتديكواأكاخوثمبوإلكموخجما
لماوشثقلهالمطيدنممالبيتداثالمجالثمعرفيصىماضجاديلكلصف
ؤنائنجألمحكفمقلرالصمخاللشمللعحيلبمالىظخهادشه
الععتئلقهعممنجطعثلقشجولدالهـجويجايتاالناشعالهتلبمثا

لفبرمايفابالمرادفيامنونجبرسبانأتولهؤيرخاتتريرثأهتعتم
لمناسنيرجالنصراجيمبزقىكفيهقولهانأراصمممكهمأوامبتداخيهامن

كوبئنسرجفيبوزكرأحئاهنصبأاجتوجمكىثىأاي9رال
جبثنمالنعحاشالواأعلىمئعىافننئاابسحيفيوفىةلفق5ءوا
سثقيخغولينانمداالحاصاتلفطاطقلثمرعيوجالثرحفى
كلىكلثالكفيقوالضهيلوقالفما2برامهورالشريرجأجميماذاتقي

شرطالجواطحعليأغلمحتماعاباللعلىكمعيبووليمرقلمحاسبيل

اببرأبثىالتىهثعهألبدهالموالثصررهصموجميرمجمببهئخالفجوالضعماالثرلباحملعهالما
ماصماةأككوماوكينكوقععوهالثصرطالنانجهنفىأعاإقرليثمااا
لبسيطقصيهـقعنيخعنلىابضطىأبؤهيرشألقالاعاتامخليلإقيلوممتا

نجهحهادتثلىلاعىخاستةعالهالعرأحؤبيكعئعسنابهاهرمجمدح
84رحمرأالق

يمرلىماالروائدؤنرثهاتآلالخرمثلخفغاالتئقنخإلملهـا
صئقهرمولثعىدلعكنممكحيثمهالالخيلان

حياتانيصالئمايضكواهـنانلهنطيهاهولمرلد
زإحرآإفىثباألةكلةمسئيحمخبلىأصزد

اسقفتمخهلطعبةاباققكهممعلوهكالثكفيبنطيرثحلللسبعة

لنراجيمقوزضرث
يراخئفوأفوليؤ

ليوأوجحغثعلى
فأنالثمنسهانئئما
طأحضألهرالتاذ

وصاشنىههمالىحهعافجولم
عيدالذكمدلالدديليكئ

انطتفىصهسلقعذ

والؤدمىمنوماا
كىواحاأستقحدسمعخف

نةادديلهتدهرما
دمقلففا9المتممىرثذا

قعلتانأشظابرلم
قالبرالهواثهفدهة

اتقوااحدلصيثئن

لعراثمثتيلىييآتاآ
يحهصمخةخلبلدآنأظه

والحرمالتءلجمألىلدق

رفوحالمضادحبئ
المو



بعةتثعراثاذقيلىالبعالوئنلالدمكطاطالبدئغقلىفوول
طميرباةاالمثمىواركمونرهميردذاراذيخقلدالبفارالقيىفىااعر

فويركاألسؤاالدهسئفصالدوالمسثبغايصعهـأالابملفغيراودنالدل
اةالمهسمالحاهبهصوالحرملجوهرىانشدطإلالهلعتووسطجتبلصسئا

أتممخلعلفعلاألعرأبماشوهنرطالمنمكلعنىمصدهـممدسمابههحراراارحمءالياةص
ومضافألنامرلبمكمسئلفظرفافعلىقخالافيآعلوالنهـمفىلومفعوفاعلممدهنىطمالااد

يرالغازبئقيلهوالجوابقلاثاانلتقديريقولاجواالجيلىيقولهودليهااقأقولداالييرو

اسمهاعطظليصعلألماطةطلىخييبرنجهويقوربرالفافيأتاأكاائاتومااببعدابلخاويتوراتقا
نرئظالعلعبنىدفاالسمدنعفىاعوالفيروملهوحركعتداحبرهوالحواالانهبرىدافي
الحنوعلىالمفعولياسملهئأوعلىمالىكلصطفدهألمحعبتدأمؤضوالصممغزماقموئزالثاستةالعاميكان

جموشخبهاعنمبثداأنوجممطاصأوالزلنكائبرألمحربرماالطهأمظاقسبمالشرطمىمأثجتت
التهالدععناطكلالذرصماأدالهوعررهئبمادأكاالظحفرفاكىتصامذاأثهخو
أخبرلىأومطوهالمخبرإعنصمحعلنىواليأأوالمفردأثلالجهعالفوأبكرالمقو

امطلىغادقالنااكاملحغاحعزالؤتأمقبلفتاتجمناالهامقاعيمتعاذلىوأصدإلنبةهعائيقائتغدجممالقعمم اىالكالوحدهصنعهصالىأ
اكلماننفىلانراليكتولهواهرواعزضىعلىااتكاقصؤةوارمانالىدالشرطنداللتمكلهة

الحرمأنفالاصامنالحهمأنفايرارتىصملريحهعلىالحرماذاةبندانهاغالبليخكلرصوالهيمزاانلي
ااناالعحااثرارراخالعةاثبادابهبانمصدرصوقولهيحتالبليخالمثالليدلؤمم

قياالثواهدمكللوههكلالشالغةالمرادبالمبروأئصالمعلفسجعلناهاولثنتعادصلهءنحوة نواألفهوبجوزاألوأىمدهبلهطيوإلالشرطفىأداعلىديمتهانةملىاالدياراليرلىاآري
فايزورنغامبرأالنفهوهوالجهاسكللىالنمريمشمألدلهلمء

اصاابمااالداسلجلىمعمىألةهخصاببلهأبرهوالثاولثاناااىألاأبربمإواإقولهأمفعالىمولىعهص م5ودلذثال موكركىيا

لكونهلثصراسنحقعلةنهـطاكاةألدسيظلمالمبليفاهاحأفعلىلتأوا
قهدموايتافبةآشمولىاناثصدرعأىالجوابالععيلىحمىماضياحروإ
أفرلمفهلهامناغهشصاادفثصنفأشفوللىالى11بهألأشاراغآبنغدانأ

اامؤصيكونلضماالشجوااعليدهلؤاقولهخالفثهرابهطائيقثران
يكونبصانمالمإلهونهقرفىطوماوحوالعااأواقأوشفيابالوانءأابا

ااأليهسعويئصمامنماالماضىاأكلمخالالمضلرحلدغاقىمجرومأثء
ارفعملىفهوقوتفعئماقوكوإبقواتاألإنلىإعلبألىمجوأولهأىبدهطهإومقا
الحاالدالمجبماالجاحطوهعلىوالبولىكلىالينعروشكطتذمرف

ئزلمعطوفطبهكذاالضمكانجواونفيلمنلهاكوتيخعرودحزنىح



أ

كورجواتغتهنوخبرفاثزآفهادسصاصلدلغجىنهسافىستمثم
أدالفصرتقسرمالشرمأورحوابرفرخبرفاذيذوانأمققمالئمهـط
قلمالىمرطاللورجوابامتفأمحيلفالمذتعمعاولشبرفيرطلئكلذاخرأننأ

مدآااوهوماراحعورالفحبمبجوكوزلبئفببالفهواحىدال

حاوجهاافالىأقعتالالذوخبرتأملثامعنامياولمالشرطوالكنممملقا
جهكللداتئم1ضرتاثرءككلرجيافألمذانهاءالىالغبهرنجطبثنغدماجالخمتغناعجاالم

أنقماالسهغنائحولبهرصكمتولميكفالمنفؤوالحاالالن
يصالطالمئقدملمدياثمسظادالضفىامملعانيوكمادقأماحدممللىنق

هوألتهأفهرلنهلذاخحدحرتألتلهالعمعبمالآلحنرثبستاللألكؤااعارردمحدجلىالجهورذكصىنأثهـدشح
ياللمبنغثهطههاصئنممأحمؤبسشلمنناالنرطصبهراباالسئعغاجمهالعكعىصصأفو

لنرطعابمانالبروجبشصذهمأابذفانجرالشدوشعالفاذأفىادفنييشحواسالشبغ
اقهتنهيرروأآتعالصنفأحساتتأنئموقععخوامحالوا3خضهؤلللمعةالئا

شنمثيغلتأقماتيغرانحمتأيخأحسنفىمحعفأادتاتنىثكأتترثاشخميهقيداليلشقيله
نعلمنروأودمابعدةالىهـاسصهمسقتأتسىثحوباكاالطكندوانلالسالجوامصمع
قههـهاأوالجوابوءناثلىلتعضهخادذرركنزارفالجولبمالحدمحاخموثنىاناليئحمما

تالىضعيخيرفعدنصسبهلألذلاأبحموجوالخواثافلجوابفماباصاندأوفاللىمهدد
أقهللشجبالجوالمئلتنهامشنرصمىركالجزمحعلىالمقغأوحهزالأفولهنعمول

كممئلتئههالجولرابنهرالنماثنأتأنيه11لتاثؤاألولىفىونفيكإشنمكللىائلةارخم
ثألىأوذفوواأوغيررافلنجهسالعطالنوفىاةالمسثئشهأضليخةلثاثااذ

يائيواأواللىالثأثذثحوشامرمعتغفالبوااكايبئئغيرواحفكئلثصرا
3وتاةيحتيد7ئتههـائزادائغابعلىانصنبهمافحلايههزاكشالأنولهسنصرا

دفيوازضأعلادتاتنىنموفيقؤوتشالفامراكىاكبىعاآنيمالريخلدنقالكىمريماك
مامسضدةةأسفئآذهأكلشآاممركاناحإول7قنادضواكوابقرارمأبنصبتصلىآىف

أابرغهاألسءفلمعاحشقكلبأةايءيهكصمورياالىجمتعمعاصانحرجمروسشعالىقوله
ائثرلععلعديقحاتأفدخزومهبشإفىتءةالسلطروابراهيملهقبندقرارةالله
اتؤحطلىصفهلىوانجذايخيئطيقةأتدوىتحمرهبماءفديمبهاريرفيإايضتجادلمالغرا
أضمأمافىراتبعيضوفلةيير5ثذأخوسءونو6مصحئئهنمفوضىأاثئألثم

ت7صخمواوبائعماهآصقتعكرتوذحمبكبمكلثمجقرامصوقىاأللسكن



صزهيطافشربامحركة

كلفعلعروماللأ
روفجفرسثانافاال

مهـىوأندإضمادفصب
لبئعنصفب

كهعاتلضىمبامى
حهاباونعاصسنلة

انمملاشبغضابطها
كقوثاهـالجزاانثصرطيخ
كرمداوغمثاكننىنا
حعالجؤعومجزالنصبف

ثوؤس
نغثغعنضورسفاونذق

كوإلهنهاقااىظيالماصثوال
11خااللغعلداسئمتش
المكللايعازفحيالفعلفى

شصسهفشعهأوأادناش

بالمفعيلطمعلمااألالخاه
زقنبرالاواألطلغا
بهافناطلتىاإلمفعول

صئإلمكرووحزييرفههلبهامفزمافيحرثهـفيأطلهثبفه
صبئففالمينجرأماصمدانجعبمالغطاللطغحملصكمافد

طبرعبابراجموفرأالنصرشاألبزهباعيعفههـوهىلكشثنافط
اانأ15يلفابايطخوىمضقئناقلنصىلمعتاشكواالميهصعن
ااقهثومشمقؤالوبألغاأرالذلفاهانهيمنئالوألحومثافاأراعاىوتأفن
امةإلضلعآلهمبمواالانيزقواليموللىولمقمثمبينفحللطويلمؤنأاع

األىمقلهاقتباساصواليخشيغوجقهدنميويخصغهاذالماضاهيقالمقم
صااألمنولؤلتوافعاعفأنلىةالأللقربفالبخاشاللمدوالهعماوا

اقعستردفلدردمبازكويفزلمجثرءاصماالعردبكعن8بالثمئلاقر
همجمنكجمردمئوالصرطالنوبمبتغديرلشثمنووضايومجفغصد

اسااقامتههلةىاظمااليلمرظلعامفعولحننؤلوولىضطةلاللف
قديرأنبحيشنصبؤهجنضعلشلهلىظدأوايقوالضماحطصملىهصصم
امبوابقبللثصرطاك2ألط

الشكليالفعلىب
آىمصدلعملاباننعاألناعاالفىأورانعاونامساهـاكوبئئصليشفىئ

ؤفحأاإلنمزفعيالقمليرألنعلهزاطناملالغعللعذاالبيان
صرفحنااهاومتهديهاليداالقعالفامهـلثتعاألاكلقيلهئمعب

اايعفضلطركليناكلاالسنالتوقىليهامسحدمفاليدكطمنمسندأرراأاال
اطواخواكلنقوعوهوعإلفاكلأوالمشمبفطلهفهاأوتمهبهبلهفالكامكلا
نثترألظكدهعاأتوسمذكهولفلعلالعلىاهأئعلىلممبهتويلفسيرناف

رطرانثليالمضأفممنيالتأكلألكتسابكلوتنصبحعوبتلىعشفرله
غعلاإلفيالةآىاالفعالزفحكلأقههضانحمنفاهوتأهلمععي

االفعالاكلديتولهلمرااثملمكفوفتوطالماوقضرماوفىماسقاماالفعااللمؤكدهـا
االناصصمعأدريغوناافعمارالفعلاكللهاالاألجمصيهاالجمالثالنهالىسبعلى

اغيييعضياالبدلسقأأكلمكلىاغماادالفعالزعقحعوعكسمالدجودله
اتنصباألفعاليمافأكالسمااؤصصفولهبصمهاناثبعرهكؤاولفاكلا

اللألستغراقاالسماوألئسواالفطللاالممسامفالتنصبهانالخمنسمات
بضينصبهأأصالفلباليخبأنادقالفعدلاعكلننصبهاناالوقود

امهالممتاالالمصنففعااللدلناقالاالنصبصثئالببالمفعولألمشمهاالفعال
ااكعفغوالاإلدايافعالببضلتقمعهاقاهنشصبماهلدأكالبالمفعرلععطلقا
شوملهلممصدهصدلناقصابلياألفعالاخبرفآلضهصالاوفولهءالشفابه

ألشالاالفسعابعممنفالاليكهناياذلأهللاالنادغالخبراالا

بهينمعإلآطلقالفهالواايامنئبهاليفمواقييزاأقولههماواأل



سهويححااصبهاأللعلهوصملوئدصغهثعرفيهواألنعالاعفى
أصه1زأقوالةالمثلصنةاأثهيعفثرتبمانيكاضوالىطريق

اانعلىأيحبكليئالالمنعلعهوثولهالحنهونثافرألقان
فىاالعامنابهمنحبتاثبهمهاثعئابهثعاملأكلمآالمعئأدللىهغأمبغلجهـثه
أليمغنقربهفيضنعلزالغسعتصوأمهملمههالهسمنحشتىادللعاأصمللعئ
ألتبنامكللىأظرعىفولمائنلغلمهفانولهبثننوثللعىفسبنكعمعلىئوا
لجلطأونعألةداثمعنوتععهماختدرببناهشوأللرمكلثالاضلا

غةاأفعقضعتهنجغالشأورقيالفدلشاللبىاقالثصتأقولهلحماكل
لاظإهنآشاعرفدمىدألالامنصباللمفعولبللتاوآقعللمعثبهةا

هعغعولعطاقاقهاألصاللمأدمغعلالعانيمعئثيهدنسيتاأتو

هننأانيعاءدالجبمنفاحلى11معئنمفيمجمعقلقونحوالعا
ارولحجببناعهمألحلىمنئدحرفعضأصثااصالانتغاايماالفعلافعرى
المرادأفالبأدمرفىبكلهالكنبلإلحمفيماثراداسبهأنو

غهيتمكلمعلييخطعنهالترسصفضضيهئلعالحسسكمحمهلىيا الضغبعضكناقنجحترأقيلهبالصتقاووسيةشننآحعههوالثصرع
ظهفرسضربقوحزااههنمثالمايأقفرحعغالصوليوا

لجلغيخنمهارممفاناكمأنعةاألدزشابذلبامفلزصبآيتعد
فهومفعليةسيدتبننمخوهركولطهائاصنهخأهزؤ

ئط3صراأليتلمقيقاسكلتعلسهـثباأغاقألالنفعلذنصيلعاقعةهحلى
فكتلمعمرمئلمتعنمرهنأكلىشمتاالقلبعلطئنعاالفرقورفنم

العغءالمحمإليفيقمنابصغعللعرمالمعلمقغهعنلمجزأعهمعوحمع
لهاجىانجالئنكسأرألريخثاينهطةاسكسارالااللكسرةألفئاالفيك

تعاذانخقولواحدلاستعهائتحلضاشعملننئافىلمالغريبهـمئ
نعازوخهواباكهعتعلوعى3منعفحفهملعماتئثقاؤ7رتمأواشسلموغ

كرصهنمرابعماألماالنساشالبمطظدلىكزبعلىحخوترد
يطافعيلئذيخوصفاالمكلى1قوالمتعاتافىأوضععنهالقافكلبرااقاالجيل
بقهلىدالثدرعربرئوجوددالحدهوهومميمعىلالعهوحمنمهمزمحمط
دوصرتأتااماآعفقشفيلىوكصبعنههغولفشىاودلىقح

مالمهفلسمرخاليخعالمفئركهزاىظرتينعدافوعافيهعليمكعمص3

ثضبيأنصاق4آهئمبمىسهنجؤتاأليلممعصبهوتضلىىدلقىمالهتأدبيم
اهعاتالهمخفىعالحعاحافعلئاكأنألحراحياكشاللهلمفتوحقإهملىآ

أنولهمصالحلفسمهواهنالبنصعغحايتعمكأفؤلحواساصايكى

تبدأواثنافصصفالم
نعوانبفوااليها

مصىوصلىئرالعام
ثثنلثفحعولىواال

فصممبعفألبلفابفابا
عمثمايهأصحأللعا

تآذادوثعحنليص
ةادصغكصعشونب

وصرفيظهكغال
وكالولزظكركاوفرح

فعلكسبىأالنفعل
فكاأوظهكطرث

فجلثملىهمصفهمانجالىأ
ذإكعنهمعاضعدففمخ

تجنبمكااهـلحدلىا
اءصابتههأوداءوص
كاسكثأوتلؤثىتاسيطع
ألقصنومأيثعدهـونح

هـ6خعدىأليزتلففيه

راخركاك



ليايهيندتقوماا

زابهمالايتعتانا
اثوىحميتعروال
غاالماروأوتعدىزا
ثعماعهلىئافأمأ

ختاراصمننرواءجمي
رسىذشنهوكنىمعهمق

قد4نىصاللىجمثاهث
المكاقاعلىأأداهـله

المحأذلهطلهالىطىص
صفىمبثداوئنهعارونا
يلقيبهفعالهواكلا

بمعنىعلمالكماجمعنىكلنال
اكااالهنلرأىعرت

آوحقدئجدألجمعنىحزن
وحسبقصدوجمماالععى

ؤرىوجعلىكركهمتصال
ئوتعمقرهبلعقى

الداألهاليوتلزهان
صدهـتخيوالتميرحمطا
زالغادصجدتكؤ

هطةمنوالفلببفلنعرفة
ارءونوصباومنأ

لفسمالمابتالقبلالكلال
بفىاةشهامئو

ياحواشفىوااوبالأماللقا

اناألأيمأولعلالغ
ومأيتعدىدملنحبرفي

فألفلىا

ة37

سعلامامألسالمحهىلمهواشقالمحارمابتعمرىقدللميماالالحالحاغضهاثب2
ةاأبماقسامجمةنثنايقتهلمحاثهعدكلناأقبميأنألبللىهىيط

ألكهـشاياثساحمكرأربعقواألثنينىثععهابعدنثماكلاليلذحدلما
ليظمفعليكلافكسخبرانافىشياقوحمفصلهلقأالسبعة
اجمبمدعاجمىأىنافوائيبرآضخاصرفنارهوبنخممهنجعألىانهفلوق
اللبااكلوتانيعمبتدأصخبروافىكمأقولفعإلماصدضدفانهاللهمكئ

صبتلميهوافعاياأتحرااروقعالفاليردخحوطشزدشآابحاي
صبتسمقلبىللقطرالنهاينهبياتلقلايقولاعنمقههظىقأنيوا

هالينجمهبلعزبنهمإللابعلهردلهبعضابصعةسبيههبهظمتبلينمفعوأ



أا

ةطظأتجعهالمعآضبعنهأظقليكبعدعلمهحلعلقهـ4ابنكلغ
لىلفمالاالغولغأطهؤيئأيمريأتوىذتاليهوالعيطبعم
وجهالنو4دةكرجعلبعدالشلرعهثلىصمشرحياثونمالةال
لقولملاذاعلداثفضركعففئلبهعىللهنسالمناأفأذ

صيأذدغلتضفأتيلهقوألنناليضهىهعأمخأعلىبفئصل
لىامناكيألمحعالنعلتىيسإكةلشررطالنقيةاآلللفثرحلمحشف
فرادصأترالمجردأاآلنهقيئأقمدالتهةالغرفثهـهبأملىأقشسبطرف

فؤفأداشقلراجااالمعكيئصيرداكماممامىتقرامهأيعحهمالمانرنجلظبا
لظرشؤالمعمولغالحملابينيعتغرالجعلماتمتنضىدهذهععوإأنولى1ماا

قولفبمنخرالففىشلمحبكىأضبمبعقعرالنقعوقاناقولزلجاالمالاأفى
مشىاغىماعزوضلهشف15اغعفاراللثبرلىالغالتشفاالبزكص
أصكيفبونوؤىفبادلمجماانحاقاالشصتهذلسعبوبنئكوفعاثفمزهى

11قوريقتينااسالمصسنصمدقفالدصقاغندأصةاطدز4ذعليمؤوا
متعثكسطألنويتعلبعرفيالاثكقهالظصيفايهمويآلأبجعشأىعقلت

أبرفعأ3فقطيرفحملتيوهوئرئزلهبنصهعابصلكلغعلأثعديمخيلثيعجر
علىالمأفرقمقهلى2نجصيأصمياكوناقحهايوهؤكفهةلمغرأللتصبا

ألصرلزحالمجنىباتثعؤاعلىإهذاغمآتوامافيلهلوفبن9اخالجأأ
نرخسةءألماتنصبلهفيصهصمنهماكلىأصيهوقيلوهواالنعاعلىفيا

وحرأاماجنروولههخيرالىاأألصكلشصصللاالفميعأص
فوعلى4محصوبىافئىوالمممانجهجصفرثلتااثالتعشيىلمجاراها أالخهلمعمكيلىضثمؤللنصرباضامىلياقخمسقطاننهنراملهصخرج
أنناعختامقححقنكىفعويوالحالقيلىالثمبيباؤلنأاوخبرللغعلقيزدأ خعنهااثصنجأإألفعاعبهاتلىاللعثدممدفضصثنلأ
1فةثغىصصممينفلمملثهموخبراناصإلةواصدأمىأنالا

ادياةوصريشإماداتكقحلانععولعىعضاردعاقكلستةالمعنى
بمرايدهـبهقعرالممعواكاهاأمأهئوضرلنهكضممةفيهرالمحؤ

ذءعؤأحدهاقولهخؤبعكوضرنحوقشصاحلحاوااررق
ةقؤوسلجترلكدلهثهزاصترىأممةاى8بنصبحنرالجهورالكمفات

ايرمعترووجههصصىكفىروجيمولحدنسهإنفعلينمبآنهلمحميرهههن
بصيمصسثىالمجغعلاعتصرصكثريشفىاهثىمأءددنعسعولىف
أىأيعهوصمهدأبلقفمرأبراشقىاعمانحاحنررأاصىرولعر
عدرديصرذبرأهـعفإلتعاسلهصدنىداادطمهكلينعيصلما

مأخوذاتحىنصثاخفيعاصايدباءآفىمنعغبرئلىكيرجصرثئ

كصلكرىهمكلهولصما
أشأدنبادثخبماهىمغلا

باونفوخبررحدثع
البألههدأصكغمتا

األفعطنألحممللبيأنهـ
الألفعللهات2تفذ

هطمععدفاصهاكل

كأفههاشتروناتاممهـا

ثلعملاجفىعام

ادلللمأقذوديلنرفحا
صحواألممقيرفعلمضاما

هتةوامأتممزوركفالكتا
فربئكلصينماألصلبة

ملمازيدصوفاالهلكق

ظاعتاهغنعا7ضطعكدغر

لغاحللنيإلممكناافيرفح
مهـقدنفظالماكانحوق

اميللحمالمحاانرممؤ
هغيرهحايهقنصبا

ثبمبمالمفعههلأحدهاأدؤع
الجتعنالسعحبهطنح
شنحوفاتائمك

نجصىكاربرافىهـاك

يموتصافنافمرلفعل

كأجمقعورزفينح

ذحركاسئمهكو

مةلمففىيغهنصاهـ

ثولفذكصوح
م3ايححكمعتخييرفىا

يتاكرصقالمعىبية
أنثمبهوللفعللى

ئهكهيدنعمأكمطالبا
يهتصلىاإإ



ال

عائهاكعتنعييأتطلممإطيمضطيشنغساأقيممنماثتائفليمنفملىاويخهطيم
بئكمصعنالتالفالثافرفلترذادهيبامماأكلبملمفعاأوافالىأعولالم

ينعبعالمثعثكطليتفمعينطدكالمتطكمبخضهظينصحهالفعلالتاهائئكراقىألمحعليخصب
دمواففىورأصضؤنىصبالمحطواامزروحمابهىؤجملمقعالغثفؤتماالوعتلتامأ

سهابالهرفييمعدهـةمصاكمبففارادبللتعدأنهثمنهوالجولفشىلانظرفةيادجمتنحقاجممـكباماه
فهزاغيؤخالطسابقمكلىأيعاأقعلهالأمأؤفمبخهممطفنضعيوائعدكلهـكنتأحمسئماحممافأما
الفعلهعولىازرعلىالمرأولجاالخأعرشذاتحيملهأكذابشاثهتعضىعادائالهميخطا

لهأالغعلنهلددكللىذااعيوالمفرهـالضتاصاتاالأوضابهنمعكأواكلثصيهانغعولمب
افولهثهململداالالجبالمهمهضداداوتبكسرالخامرسماوحصلاننضللتعركالما

عراعاشبكاممشنعألالسالممنأطوصاوبحقأأغالشضأأذاصاكتدتسعتكعربزكل
لقمميلةدام2بنةمراربعينآنألغابياثنعبص

فالهلهمعننفئراراربيععكأفيالدغاالاثأوريعاقدستتعص
الشاخنىفالبهثغغتددطالخرىأليماأثااليدأأعابعس
اصردافصرلملخفيفقرينصاكلةأذاماحمبنادبدهالعتهمفعماللمعا
اهـؤقوالفتااماعفقدذهبنائنالعتىنىأذاهاانلتاعثولتلهد
اليالطيالىهورلهافنانقدممفاوفمضأفيىاوثلأناااص

9امثدصالىصأىأبثىالتتصيروفجهوابرازمنالئعظاأهيكقوألحدثددى
اناناالثسقأمارالكهلضمشانىطيسيهاقالمونةاافامتصداارنرحسنرؤلبتؤلربئ
يناعثممشعصغرثغبفىالثعهبادفىيقامكورالغيروالثمألروخنو4اضمصصل

زويردىافيامالمهملقمنهال4بايهدمهوقهلهيخلشورهالراليقطدفئمففآليثتاضاااد
درلسنبصفوالمعىلةه51إرايهرمهويروىامسعةممهخئةهالبالذالناهسايهراد
الفصلةاذادخلهذاكطمىقليلجىاشئحأكبروفيقولفؤتهصعفاثثالمئنقولتقتت
اذاطرفاالعراباهلكضقيلمونبرخرضعفتةنثالمجففىافىسفرتفعللرومحرضىعيهـ

وؤأعلفصلثز8ارولثهرطجواسافيوالغاهفدكلحالشوالمشتاعبهعئاظرفااأدضروىألمف
المثاهداألكااهاوالثهمفهابهامالنعييوالشإفااءلقاشالشبئوهغالمالمتأضفوعليت

اماالفولهولؤعلياغحملقلفانكةالبفرلهصددمبهعنىكط9ممنفىاالفقعلقطئئالثرةات
نضهوالالأىصألطالكلماالبتعهناقإللىىرءمنهدالذال4ةألياللبمةوهوهرالكربئؤكراتم

علقففوفلفآنكالجردقوكادالمعبوالعحرنابحرنحووقاتعدثالبومتأوااللقا
منعوأللعالبثهاليطلكرضحالثالىذستمرذخزالببروالعقهافلىكورايامعلط

فققلتاحواجفولههآلاصومضدهـفرلهلمعىأمفقاواوةتقولأليكمكاوألهفعيلالض
عفةبهتانجرلذراأكرنماادبادوعظرفاذاأذؤتكفىنأآننيةاثاالمععوذفى
محدلظئلدعيقالأنررسرشاالداغللهملهديعاألضأثينطرألنلؤوعأنهصمهعلىلم

النكأحفهتأضلىأعمكنآخرابئملهتقدمأصعنداأفىالهفتعاقولهمنوسدأ



صراليلىصحوطال61

لثوبارخلؤالفاد

دنجمىصهعالفودقهلىدظضمأدفائيناقئنغجممشوااإلؤقمدولىلأإأطاأهوايهصل
محىمئتمخباايمالتيالئالثكاففىطأدلمبضمبرئحمىحهقهيكلوعاإبخممخلئ

مهنركادحووتهمهمصغاعميهالطيارانتميعهنوباالنتههعلىداليحندصاالليربرصبهس
بنالرواثهترلىتاعيار7هـهاقعقسبتهالغاأالفىهلصخطرهـثهللضلذأد

هينفاحدلىولمحثإغثلاعتققولىءقولهرالثالثقحأقدلمحيكمكالألنيةأنأقو4
ف9حراليالثطوفموئرفيالفمفعلعلالزنأالرتصالننممافطربقع

قأضالايدعلؤنضفكللناالراكفاخرلنمطبيالزمقجمالهفاالمهلعلىكلثايغ
وقرحثالمسئلةوقيتدطدضأىلهعنوقيمكيأهزايفيداحشازمنأقولههالفىتافلمعبالضمصل

ثفر3لئعالثللبرلقذالممميبينمقدئبوظابعنلكعنهقلاإلولرااإلنجلأسعكىبربآلمحاآالرلىكغممأ
وأماهـلؤمدسنمعرفأمااناوراصقهداتأماعلىحذفشواوقىاحمكعنهأليعمالمحثاثين
اطعةقعمزحبتمماالدانعاتنأااةفاافىإقيمبلهالىإدفاالىهئمدمصمحوؤسرن
ضثأهعىانعىلموءفهديللفامعئمىفصمنميواالصالنعبطربقبكتىتمسداانممةفالحأ
181بردنغعيكيانكسواأفعلملعبلهرااحعيحووممهنالوننعرح

يكيدعاهـدسعوبلعثهكيرانطلوعملةاالمويهتنولهتالجوبسكساهااحعطزولععأ
أييهرآمألابهأالالولفطوفعألفرنكللىيمفههفتغاللحألبهالتعرغعلكطالئتين

لصرفأفرضكركاأعىنواأانطعلهأصماأىاعوصفهـأنونالثشعحوياوالعشامم
دبالرونددنرء4ئراماثعاابناثألمكاةنىمضخاثفلعألمايعخكذللفأىذلنعآلأت

آنلةاسةالواامصبرواكرأوأطهبملكعفيفولهعتأررصنهيمحركلنأقىل
ة2ءكزفهابئايولذالوأدغتالمحاوفىاماللوكايفنقاكوصكون

دملجمسهـمعلىقلشوشصوذوكقصربضصرجروالالمضارعفىايالولمحلضمفى4بغغذلللهآ
علىرصعفعيائؤينأاثرينلىخحوانححبدتو4اىاعاحترازامزمجلصلأمحركذا
فهذليلنحيإلبهفلهعدنعيلاوكلننأكأبماغيوكمامخؤلرطبقالىنهكلفعيلاكل8ةو

اببهةبفلىجينهتوأوأنهضدملروءنيومحديملمترديربمخل 8كبخيمشمعفمخبلاخيجالااليى2
صحولكسبروملتنيماعاسمالأدكارواأمرلمجرإنهدمطفلقولطسوكذأقفافوتهوس
لمنصحوأخماالراكىادامهكلىالوءالثافمثلرفيكزاابيصرفئداكفىماققدمإشفى

لةمهؤظكالاألجالديتألةاأوأيععدياذأانتماانئوويكونألىللحرفعفئزالىاصااومااأقىتقأرنجبيربما
صدثائماللتعرىأتظلآتعلينفيروهلشذثيذكرمىمالبئهطيالبضلبقوالعضلىا

ورتفىتيركضتاأانميالجراوصعإبواللوأسخفهغهلب5ئربباوذقفيدت
فذهانرعليفىحررتابنبتوبئسالبأويميجرألجلالمععيطتلههامغعرلىقيزبعهأنيأ

المحرةيوممفعطءاتالحععنههكلأىمععولألجلىألمجرورانطولميقاخعأاوي
وصمربدقرمتةثعزعنهـثالخبعمردفبنمووحثنىشأئحرهايقطإنر3جأفىهوالج

ورمفعهةالجلهنخديكروربكنأفلفعبمافى3



وثحهبرفئمللطعامطالللصهئقاللىأبنىألثحئداناللئهأباثللنافحألتس
انشامعبوألجمهكوشفاالاللمظثصيكيايعصكعمكماجمهدأللىاثمملر7ظبتننهـانع

لمحولصاىيتعدمازأبمعا
لققواعفمحيحلهضعولثىأدتالحذاسماثفهيللوعألهةللئبامحروتاكثنهةتا

هاثإللكلهالضنتصخإلكالالمةأىليقئمتملىكوثىأصوجمماوللدولفىتىإللحنملمدنغهدكعلهنالكرو
قوعياكلىدألوالذوفمالصرالخعىلمارووامرأفولهردهـنماشةضالبريمصه2ممتلص صدصاؤمدلهطول

هئعهيعلألعلمباعناألولبكسراثيمععضافوأموئصرتهأىالاهـاتالمزلظهاهتكو
فعولىلحعلهاحطأكأباسنصريعروالهبرءايضامنصاهلفغقاانتهنعةكووأشداشلى
برالنبنصتعالىاداانهاخاحمرثارقمالجلراررتاؤبلممدىالربيعافىلهدلوألليلطكرفىيشثن
المحتىللعزكالتعريففثرحمعدألذماوفأزالصاءصبحرفذاقعدالياخثانغممنأتو

15عداماألكزائتصدحمهومعنإلجرطمالعمتعدالدمعناهانهلغفمسسهثلواحدمات
لخراافيمشلوفغرفومرفوبئغطامتعددبثاقهاليمتصبهـولأضىتاؤقىإلتعدى

الموأحزرورساللألزآوالمتعمنقصأكمدافيفذأقهالماالمتعمكهودفوالبالجاينفسه
الالهعولوأحهمتمدفقصفيكروعليهاعمضهمواصأفيقرلهاالإديمىفانصتعهماخاإدعاساخ

أعالاحافةهيوظفولهلماللواهرللىاعىنائبااىاألخعوالمالفولهمهثائسيفععا
بالمدئالثعطوتمىوأوالفواللعطامرآصادالصمعاالااليعطيعهمافغرقادلىقةملهالممالحاه
نةانرهاثأللتاوياهضاطرقفظهااصلىأعدتلهئزفرإنوحألمهااحافاودمحصفغرفؤاهبهتنىو

لملعبئمننهبفاحفيقمعنوقيأقولهتبوتثمرصخزلمل3والبسأفولهأصفغاشوفعافو
عاالنالفعلدخواهؤاننأىلاآلاليلهأالجزفىةنبننضالىحديماتسماال

قالاسبالقكالاوفهاهدقولهجذفمعاضرالتهنثاودأىبلتولهاحدهآينةقمته
وحدأربعةافييقيناوصدهااليفيمامسامأربحتمضقمععالتملىدلمآرإلهعمايتعدفي
اصاصصحوجمنعدى

عدجمعلوجمادخمسةوفمافييصاليراجاناععابررحئاائمفممرئعليهدهعتوااللنغمتقول
مالعقثصرجمئالمولىواعفاالعنافىثريولفلزتعددالمولىففهبؤدافيرراث

العيخلبهئبفملهدمئادواعفعيلحىحوأوللصاصسنالمفعولاكأالمهمألادداللهحمامع
اسرأكلمؤلمهواثيخأيةكالب3وفواينجدباماآثالةدراالفقروأحاربعضهمسصوببن

والضممللضيخااناذوأخاللرؤثاياتاوفىأوءهـانملىوأقيمطداشيأشكوالكون ومعدكلةماألىاافقصأى
الليقيخاطىاشالهـصبوخاصمؤثرلتصرجحاىااماأممايردبيماعاوابثالثهوقممتةغماررأأ

ؤتىلهزرواقاغحبإخسوظ3مالفعاسانيميطنونماثائءهاامافع

مثبوراجمرثافالش9المرداا11اابامافىأناممئماادثايرضألقاألأولوصخابئاظالثلييثركفعول4بزث
أوجئعوضناىخعادويادوالحملئاولامعهمىمعودأهـلىمفقلفارجمىلإستغمريسسي إبخرامستتفريرتلثاعي

مثبورأحمبةترأطيتيمائنعاراحهبالمعنىطلىمالهمهأفرحممابجهالماذمادص
األصلخبرقىأالمصعدئوثاأولهمادحمولينلتعدىماكاشوفيعفقوآخففميلالاأةذ

مكىرأفزوتيابئألطواقلىلملىلمجتودتعمااالثمدأاسلثلعبفعازاوادوصببلالمدعيبدهيافعاث



أل

دثماصىحظعىمائبركرهقولهمالثاكليهانليربئحىوفصعراهث
نثتلرأهفهقفاعمننموهأفودعق4كأنيافاولأوهال
هجراوألكى1عمفلمامدقهإمممدقولهجمعئظالقيفماوعلمئثنمفعوو
اضهحغعلثمئجعاعتمينداونجدتهالعهوفعصرفيوثامقععل

3العوامثماتاكلبتيخاتفبدارىوألؤتعمصيانوالحامنغلى
ةذئألالمالثكاعلىأأنطموثانرمفعمبنعوآلنرلشضامنمقمنجباليينضا
كترفولالئكةقهائرفيوالذيرمحههكباررثاثىأئايوأةورأد

والميطسأبئوأجموالبسبطومشغبللمجبنتياأعأجموا
علىهـةلطممهـالواجموأباحوكنلنتخهوانلزلمنرفدصفأصإت

نىمانعرتوأوناحركطولفهبالصؤهثاتمعودوأخاأؤدئعو
أكرأحالمفيولىأتجونىلئلصدابألموجمىمأقرضدبنامععاقلططلثغا

أأءاحشأتوثمزكئكضيخضراهفعوأالىايويتعدىجملناةا
3لزعمقىلاعادضباحضرحثفههاثذانلعيفقمىيقصمنيانذأومى

رربنباطيومنرصكمافىلتعساغباالحوالبافيالمرجمحضهليصكيه
ىاالأالحتولامومياستععاعبزحممما8يبعتوانقللىاهأئدكهروا

01ئيموبسافتتايميذظثالكال

أثممتنتقررإقحاطبئددعتصوتىلىد
كاثرعؤليإق

يرئيأءنرالألىذارمأقعيرضبعدحقثعؤضةف
محبريقبربسركشتدضبلئرنثهيهيربث

نمأالمجهررابوتاكومفذلهساثتثئاعاضدزحمتىالعراا
ق3أنكصمفككلسبانجماثألكهصررقأعملءأتتىالميهفثؤنسحيت

حقوالياملمحهائتبتالنولثفلرةضاءألكرهىفانحوأالمىا
3ءلمكلىضىصىحملفيضبربهالعاألحرأحقاثونئصنسلبكيلرذاا

اأثىاشولسمتتجممحعةتةوةوهجمدبرئرأاهرمثصاإلحميم

فانحكللتعرهذموممغدغثه
مراهوعندألهرصبهلى

أثبموانهـالضمؤ
أصكثصباكئا
لهرةأعدةأكياظوفىحمىا

ئصأهذفيطا

عةةظكىيأوأقدنحت
تآثبنايرحأت
الخررقول

مئمبمشمالولسترمحتئ
نهـفئعمكلثرتعواال
مضثرهـدصلغادأن

وايبضاشلئاألىينكفر
دفو

تاحهفغوتاقفىضألبر



ال3رددلجيارمشوف

هئبط

ذولااسىحعولالفىكربخرابريتكمياهـاغصخهلعراألاركآجمزهنالئسيخبرحمدجميلىاحميةظظافهبالمحابا
لعيمشهفواوهوضةلتاامفعولهافهثرلواوهواثغعقلتانقلعلثتاوأأنىدئثهالفىا

كطلعطداصهكعصداال
برمئإىدعاالضغةلجرعلىبرىباتثالىبولمولئغطقاشييللىي
بئاألنىااختعألهاسصالقبعبما11يصآفأفألتمتباألهاأأثبرطجوضراهطفحمراكالىأبمتعألطاالأ

نجفصكوخاضالهمؤنعدبرورفاذادلخصريىصوتلجلمدرعاتهـاجالفت
والفاهلتافىسيالهامشعرلهاألتراولدمولهشصرالخيطرتوثادراهجمزالنقلالقيبرلمط

ففلتفوكببدنغدوبزةأؤاصمياوخبرهالمقاحمبدأولشاغتللنعللأبرشأباظ
الهالكنمقظنئتجرشواوأغتنىلجفالأماابرلمعنىواثغلربامنأبرثالاحمفهاالفهبى

اسفمضاهوانىصعنعوبوألمنالعناوناعلنعلفىدورنامللخصرقيامتهاك
ااوااطرالقأمرابطترهسنعطالممحالمشآهرانثرماوضيالضرطمهرمحددءألعالفنملعمضع

11وقوخالخغئقالدعقوالمثلمهمبوهاللنافىاعولهأأريواصمفعولمتعدىايهعمكال
رنادوهارصثعهاحمىالمحا

11خمجمإلاأاحمأداترأأمليرائإشفبنسعثلةلمافيابمإكتتهاكىدائزلهمدصتلناقامرصول
ا4وشفامميامفعلاجمعئتمقالعزالسبساردهيمانطوييقهراغالعسالتصييرقولهاكلضدهدأ
حضاشالضههاهئانالننممفملشاليثوتيرمنعولمنعوبأقللنامدباممئوبراالى
لصرسوليدكاتاصوليتعلمأفولكروأثلصعلاللطتىليمشعفباغاغامخيالفتمابرلعبدلتخذا

معتلتعدعفعوللاشواسعياوخبرهاوالجنئصوحوالضلمجمعئخمهناسنمونممىبعدابفيلم
11انولائرلوهعدععنعمقعولتاالمنثهراطعدندمهباقوددينسعانبعميموكأهاصماحم اغمؤقولمؤقيجممشعاءالثمصخماروالهباومننورانضباااخفوومئميهيج

اغاتخزاتهواانوي9اامغعولناشرحسهدكنارامنعرلاعيصللضمفعولاظجصئماحمرنرخهن
لألمفعضيهمفعولضيموشفيأقولهنانمنعولالكلوخديالمفعولابراهيمنحولوثصاقمتزىأتيفانم

دعمااالعفتبغموتأفعرفجمنىهدمافولهثانمنعولبعضوحيقكبهئففننتحدكلعالقو
أوأكممكعنئاوبرلموتأهنأفولمورأكطلعلياثقونحالمنفقاكشمازبئافااتعللالماهوأصعنخولهفى
دععئتشارأىيدكفاآشبارنحورأصزوجمعئثعرتهأىيراهرأيشزطكىابظنينالغيعأل
وأراهملمفعولمنوتتعدىصذةرأىوتأقرئمهفربمطالعميركااضرلمجورأيتوثعامىالجيبهعلىأجمت

ااجعق



وفثهـدورقهكجارروماطعرمهأعبر1الجملجالهحلبهلوجمعىظم
عحعؤورفالتهأصلوتأفنيهعىزتممىجلىادأدجدامآأقولعرمن

خا5قهـ8جيفعظهـلمتضسنعابهعئبهاماأكما
كصنىزعموتأالمضلوعنىالهلنبمأخسمهشالالشأصبكهعدح

باليمؤعئرئسبزجممآنايقالىهئحاجمثعلتعوضئتشزيداكغفوز
سىفايرإلسيهوكلعئأكلرلغوكفكلىازعمبممضارففىورلقمممععزسش
طمعالزعهضككلمعصذهزقحوجمنىلشاةتاليزجمىهزبرسعئ
لمئسآلصهالذلمحنثعهجعئخهـخلمحولحرىونأفعرمعرفعغبأكش

حمرلمبئااذابزوريقالشيوانحمراثجىنححسليفشصوتألهدلم
ئككبروأعببنغسهترجلاالىصبفاثتالونأقببهانهإلحمههـا

يلسامياننحصجمعئوأمشيهامحخزسظماللفشديقالظلمحم
كتالروجدالالخفنىررفللىلسيراااةؤاملرهأصبهعئهم

احورواذهطددهااونقيبعفرلمجعاتااصنرصنعدشلفعطراحدداصجمعئ
انممفتلعهاجضثرهادفيشفاالفىمايمعتننىشجعنىفيدن

اللنامعببيتفولؤنتاعقةبصنرهنموجتدمتايضلئيى
بررالكألمألهىلجيتحااننيكلحمعلىبلبريتلن

أاهنأقدتروراداحزبخودهـوتقؤنعرجلفىوروحزشثىحةقعىفى
11عالمجاىألتىثالثلقيباالالمقىلهالجرفبحماأليتعدياتأ

األشلعانابلفمأفاتواالصفالحاالىالفيإبأفعاعنصأا
شنملكخنإنعلبئوااطااللعادببرلقلىوالمعلمنصرفداالجيعالا

11نتيهاصئنهباىأاحاذاتقتعشعلعاتهووأجةولهقلمهأا
وحوأوأحصوفولهوفرابمخطنىورافءباأء55 عصعمحوشمحهتقمميا

الخفثىاتمينوفيخألفالمتدماصقعلالمحااإلصبهومصقااذحوا

عيهمعفضوهذكلعاصلىالفعفاىحئالعاامحلغافواالقإ
معأالخمالأقولىلجرجميةاىبؤاذاتاخرتمبجمأحشئدققعدا

فيلمعبقمثذفشلهالبتداشداعىيقاالطىالعامألالنحسؤالتعسطا
ألعالمحيكمواآللايأئهـفيرهاسياتلهقجرجوجغأتسطذأوصاش

الفنبههمممهعاحرخفلكلملاالبتدشاومقاسوخهطخوالعلصلىضصأل
ولزتلععثيحمرككمكوفهطتالىالأمابألنبةالمفعوللىهنالاللغاطئسبة

اشبققتفماينصأغطعافحإلمحثرصنذكىأنجرىوذضلى
ءاصىثحافيزمو4لجووشاهدشععلتقتألىبنمبالقبلمحهاراللمنما

عكعوثكبعلىالثلكليقوبنصبسعوالقىلثفىوصبرفعييكنبنا
ثكلنفيألبعمملتحرثلثعاذللمعىاثلهبعاصضعيرجمعيسثىثايخرفيه

فزحزشاوحبمكأوش
يابأللفصيمألينعبلنفأ

افيكلشفتبيفغعلى

غالممىارحقلقح
الفالبللخهأناعم
األمحليالتفالث

مافوالعنيتىلمحااللغا

لالعللفهينصحهالصفا

ففاحباوهودا
هادتبعيعلطعاولمأ
هشاغدوايدمخوخمشدف

ملفىزلجايئروشفتااذ

مأخرضضاماالماثخصة
وأمااضدلثحعلص

أذاوأبطدالطهالاللعاها

ؤأشلتنفتقيلىلؤصطد3
ممفننتطهمأللجفيكلطنفت

ضاحممنأت8اصعأفاهألوا
كللعح5ألقادامن

عاهةأصحأتوسماأ

يهشثالنعلياتفىفبلحمه
ئفظؤمامثاثثفحوا

فىإلمؤضديرثرن

فياظ3لمححيولوأاله
منداوعوئرصمعموأ

المممدأقئهرعثا
بىئحوعكاالبنشاه
لىهلثتعاوةافلى



لهماالنععرأندمحيهاك

شءفاخالزهالثافت7ا

نحيىكصماالقجمابح
للهعلراىاورهقوم
وردموزيعهر

تيخمبخهلنأتبفدع
سهالعهاشظالنليار

حاالسعهاااثلثأ

علتكضيالطرف

رووفووازامالىقىريل
أقزبادهـىواتلعطد

أدمالؤصيثتبعيدأث

حالاجماغيإألصم
نمأمب

8

رابعهليثنميرلىفيبعاليسبتألمضاكثرتييفعللى
يفعتراهثعدلثدطواقعلهاتتديريصبهيهعفعيلثاذيواظططثلىمفكهواأ
المسنزنجيهـأدشفأعلائلقمدامشاوجلمماموجوليوهمشثأمنأا
فا4كقرجمالنامكصأتقرلرخبرخالفلمالمنعلقانافةغفيقوماناا

زموخبرنجلعميصحطثىصالوألفيمبرموالرلبرطخألاآلخر
بأفياهاغاماهالثارفالجمطاهالصاالشاالااإلتجديالمعيعلعنه
قالأقكلىلتقداالوأظالعدييمالصالخمنهامؤسالخبرالفرنعات

افهبهبالشباللناسفبدلعاتاىبهطدناصراهانأىلواالبمضاركفردفد
لقثخوقألتاالفىمخةالعلعلنارفعناييتاءثمنصهسلمنأق
انقصمتهلقن15شداالقبليألملبقالمصنفدحثرفىعنهوقدقاكاثوراظتك

آفافىأوقبلنيمزأيخلعلتىقبلكلمواطيدنىأيخلعيميعطالأحاجمينقرحدا
ولىفاتفهاالالثائجممةلمفعوذاذلصعرااافىفبىمهقويفعيقألفقعا
تعليفضعالمبهووجؤبىمىيداؤوذواللمععيالبخكىااالقطفعللان
اورؤألؤكنكغيلكلبعدممتدفالجلايمتعهااأللمعىمينألتيفعوداعن

لمعىعكاأنمعهوقاخطماارووئمرلنصغضاملىألتفاقثمعىولبمى
العكلميقالهامقصيحقمنطصيدنجالهريضححاحغالأقولهاارومانى
لهممهموطائانالمولدوللثاالحمهالنهادىايدكا8داسغفمقرنعيدنخهاللذوصفى
اوللنييماأألعراباحنسكننعدلصفااللموتااقلمعىاذيكدلوافتلهداعن
مىلقهمهـمالملمدناوفاضيوتأسلفعلولألعقيتىقدموطئقصمووا
القسمبالمامقاكهاحميكلىنصبصلقوجوألبالغمجولعالقهمممال

ااوالتالمحلشبماحماقحوابمافيالنلهطقطمحلالنهاالقمااااةالصح
اابناانمواصرأىلهذقاففلوفبباتتمياالمحلىفيلعاحالمعلتىلمؤاب

كفهلهالفسمالنعلغالنهزرألموفىالعلفذفىالمالفسماليذكوون
لصيرانحرننمييهمننااستأللقلى

المقأثانإفغليقربنيدازصيشاولوةواؤحافاثغسمإلهفهنابف
فعأتينلقسمخوودفيداإثدجاجتجاالضقيقالفادكادوبلةفعاالشاا

محبنىفعيمصتينجموتأتيمرامهأيفمعلونىتنتأالمهجفاامثثى
انحهمعهاياألنطباشطنعنبئدفاكيدلتوبنوشاغالتعانهاعيا
كيهروأكآلذماالدأقولهلتاابفظكلتماثقجبرهاوصهامهاصها

لسوالبامتعلقهمالسهتغحمااباورمعاقنعبمامألسعةادالعحماكتآكله
وهدثئافيالتلهشىايةستمهامسولالقغ7ايقتحىلعغاأنتغالكئاعنر
أطثئحواالجواسهـبهذامهيألجتتااهـبلوصهثثتأاغثىو
ئغهاكرفريبخبرهفقمشةاعبأدوفيأئىوطلداريربهش

واه



ل

صلىربئوجملففىمثمؤخرهبنهمحيرغفيهىاومامهصوللببععكلطوأم
بالهمزلمطقاكالبإنصبموتعدخبربئابندتارجلحعكوفهالموحمىقواا

ىلنصقههليصاوكالاقالهكانلحالوعمونثماأدركطمثثمعاوأننانية
يموهوهـبرئرهوفعلماضاسثهاكمبتداعحعىخاصمطااعأالحزبين
لمعفالرجماقالمبتدأوالخرائرجلئئماوصياثاامنتنضأصمدفل

مئصنبرهقلهوالسفوأهـمةلالمععضو41فهالهأليهلفعمعاقبنالشاالس
ةفألومشداممنلشأثومنرزيدأقولهبالمعهالمقنهاعملجلفمعلواأخمضمبتد

اىكتحرابليعااافابياللتثغياليممفالعلجالمعالقوزيرخبردالامضففا
أعثأقهلةنلفرواوايانحبتاألسعتفمابهذايسئلتآىاماالمهثا

مضلفنجعخبرومماامبذأرمحصتعنرنحكمحرك5غركدوميثبص
رصنأكامنصولمجكلىنوآاليتنهاعنهاءلمايعوالجلقمعلبهمضانهوجم
نفالاأىنقدونليالاثأخيرمقفهسسنغدهومنصومطدقمنعولافأى

ايخببيينحثلنمدتينكأدفهىطهلطرهوشيعمانلمجرخحلقضهـاوبهة



تطؤلثقواعم
طلىفيألمالى0إفىل

هاخفهلدناقىاتاصع
ثلقاايدذلقائولوك
لةغااعقافمثبحع

غاهوالمعالهابثطلمرا

انجاللخبدزانالالنلىمأل
كتبماتمق4فى

فاثماورشاألشمجمالفي
ىانللوكامرمهلكه
قعلىسببولههيث

العثمرعاناثعلقصئا
ذصليهنصننكل
قههعلهدصلفسه

أهلألإليراعمالى
ليهمانهمفروشاالجهـممى
بئخوفثرحموتبرح

والجمةبأطملنصرله
وايهدقعسدمعمو

وعنهيربأنلنقهإكم
باالصنهصامأهلبل

ههوالجواداتعرسهوصاشبكلقانلمأغأاالقوامعمأئيوفلغفتأبد
اسهعأطئيرالنباخااالمللنلنقلساالعابمالرالوفرطأثرددمحهاشافىأ

أششهكنهماكينالؤنىتحعرضوولجمعانثكلعنلنارنراقيسيا
لسقاماذالمفرافرالقطعوالماكللثهفهـراهشغيكعكاللمتجاا

فيحافىمماالاللنةالماالعراالصبمءانىصئفألممأمغيتطع
حدهاااهلقمزنلىكلانلوصلنيإلمخنلشفهواالفواكفاعلثلوصفروا
هزالعبفلتامهاتغتضىفماانعليهليداثبتفيتغهبفعلىمحفوفكافإلا

دجوالكاهتدأحالنمنحبؤاثاللىابخثعريوالباجواكبنوئالنول
الأالخبرلهأكعبتداأنثالثكثرالبحرجاأعنفعثام41بعدوالنمجؤف

صغورعننضدانجالطرلكرهمفمالذيهالمستالاثسنالوانعىغاهثا
اراوراسمالموضرهالطتهاكبدصشبواضإلنحيرالجممأانهلزممييئثبعرا
الماضممنبهاانلمالولرامىفىاهمعسنزمافيرظمنعلراوأ

قوهادالعمينعمابعىاعلقىدظأشاواخبرهاسهالرلموقرا

فهماهذابراانلؤصولاالسموالظالهرانللوماضيهدفاانتالصما
حصنىهاالديوفاشمفىبؤنرعدارنيورالصثذاشفىكلدبرنحوعكما

افههعهوعالهاثمالمفىالمزلشانآسقطفلذانمالمعلقظاهراشاواقوله
التعافانآللألمالمقهاماكونمالوهمعلىأكستد1اغلخبافابناانألا

انجااتاقولهاإلضىقالعببولالخبازعناماتسماعلىكاتطقبدا
انأحدهاعسثلققوالاغافىوالخبافىأنجاأةماقالىاأحدورهبلماغلخبازا

قهافطخبرهاللوهتكونانانهبثمعرطالمعلقواآلصأنيألماائطق
فئلهااآلفيعرابوابعضابصوتدداةحملىاىامولهببلو

اعالمقبزمحنضبلممضارلمجزوموأيردتاجووصنمقىفهولمآستنها
وجملةلتروناكتيرامنأطنىالمبرواوالمعئشوالهليخبمابخبرنبم

يعولة



أألأ

أناروواقهاهيةألسنهداستفهامعقفهويهاحاصحافييفوجميصولفدو
مقواالستفهاميةالموفاشعئمليدجواناالصتنيايةيؤأىبويدهدفيه
مناظاهلمنأأقولهالمجهمناصونرعبهبملتعيلمحةفيمى

وجوزالفرالهأنلمقيلتفالتهواشعنعلىلمالجقعقهثكهناسثعهـالصة

رهوحنهأفههأهواغوأقوتاناكلحولقأهاجمصلبتجبرداآا
رلصدااووطصيانيهاالدالصلةماثطففماصواريحهاشاجم3الحمم
الهللةاماحعليلععياالفقبلمايخلفالبريقاراستقهـالميةحلسوا
محلافىتجانجطةاتنعاطهالومقمقكلىالكاارةلعسداصخرجهاعاثر

عنانلصيةتخيجحمخعناكاداألوهوصهيافولهوابرمغعولنعمب
ملأتولهاثغنىالقر3شكلليهاكافىمحمكمناليصعكالصهنةالغوإللصدائئة

وعالرمسمالسشفألعلىكااهتوايرالمعىااينعععدذبرلاىمقع
الزمأثيلهاعتولناألكياجرترثتدهوالهامنسلةأكأصردنالرحمعماأتوله

11فوعالعلنبفنكراراالاللناهلكهمثلشلطااهاصنىنمسلط
وهوطمومامنعلفهلهمشاهرمنقرلهجوااهذامعالثاا

اكيرامنغاهالميروثرالمعنىلفمبلمنابلكطلمنىالعاعلفأهلجم
اأأستغهاميةتقوبئاخبريقرأليمعلمأنأحلىوسكيههذرواصدييرلقرصلنأا

الفاههردشالظ1اعقهالفاشيروالقاحمباالستفهالمعهواليملاتاال
اهاطهركنانومابعاكارولسطدانشثفااذاعكمقررتقسديراثرجوا
كيزتأألكاملماللمكلتهاتواوالبلزكمنتسلطهلىاعواهلطةير
ولةه2لنياعدربارنجالأدوجيامنغلؤممذيواللمجوعامن

االمفردالميالوتفىالثمثرططامحلهالمانتعطوفىقهلهصالهاعلىهليم

فناعباده

لفراههلكؤجوزااصن
وهوسوببروالتصابعا

أدخبرفيفلىرلماصوا
لهسبيالستفهاميةا

منعلجلأشوحموالها
تدبمنيائوهذامش
أدردناعاوعلبرواةمعو

ابمأاضمنلعرااصلى
مرهاكاللقاعيرص

لطتسوعم9قلاهعولة
عوالصماغكلكليأ
دمهلنىأأن

يهتولهوالنطألىجوس
نمادماأنصلانعنمى

فالؤماجميهالمنعبد
اصا5ؤسلطهوا



موضانةجماشصبم
قو4مالصرعلعاملىب

نهثهومعمأللب
هئثىالعمنئعي

الطلفملىوطفدلهـظ

نممئصططيالمامل
للعلفةلمرثةامنألخاه
والهطلضةألعىرئل

الخشالممقدبهقظلمااهـذ
لعئاغقثى01ثطمل

ثعئالالتن1هددضع
علىاماتقحولفن

النىماالفعللبخرحه

ماافىشعلبنأكععلى
هاىداغاهعرح

لتافلجروامنفبدصها

نلىبنيدهنرشرحنا
فىمنرتلجوقدن

صعاالالمقععتعشرنأ

لننكلمحأنعافالآصفا

نايعبمأإلبررفنصرننأسلا
الهـثاعرقم

افانلخعيرظئاثعي
يهتثع

وبنشتصالكالدانغلىفى

8

لباشاأقئهصميبهنأاعئثلااثنىهقثهيمحبكلفوف
ادااللالجمألكالشاشعطضرجمطعرجعلسيرالئدأكمنوبعماقأكة

انهالموحالنعفاوللطلعؤةرصنجنمأكعاأىملمالتدشجع
محفئكةأأفكنتفلرصاهاكلالمعئلععربمفاالالبائماهيعغ

هـألمعىةالنداعنىبودىدبملقالنهكلعلهماتليكلعيهثط
ؤنأجمو154ميحعلقلدهونحمعئظىالموحعالترحعاشالغلس

اخنلعنأتولهلعالليفىأملولدنظقىضرطعلالمعلقانأجلئهـومثم
وجهاققمزلئاباثرآةلعاههشبماظواكالنابقهخكلدكلراقغراتظيراأك7رل

علكهرإلمذاثرأبالمعلقعصيىلعاملاشدحنعماللقهخميفاليسى

اكواجفوحهادالمطلققلعهكنامقلمعنغئمىاوألكيلىاتودإ
نففةالعندهابرارتنضهالىوفافتراياكأصصأذااالعننا

منالكيقفكتهكنلمائكالنحعألهبنكرالعاللمجالىابمفئمادغلئعليهفثطلئ

اسلقدأمادفثابنقالبندثمبألحلاىاغاقالالمفيثولهفعفاملى
يتااانحعثعنجيدأترالجعيأىدالعرلةلملناانحفقمالفناهل

وهولفظالهمإفهبيةااضعهذنحقولهايخثلمرأبرلىجمعهلدلشبباوهوالى
افياعأنكاحميأقولهلعفاوعككلاللعلملىالغاءهواالمعنىأافولطلىنعلع

للعبلثافافوقيلمنفاقيللمعىمىياالععمثطصسرفيلهولعمرو
معلمربهادنالمناداصدىهيهاوالهمزبننكأحيبفاللسرررانجصا

الثبمالبقؤترااالجماللناطقوالفضتصولفالصاهضلناطقىللعاضواعلى

دوإئؤااعمددمخعودفاهراولمالبضدأللمألانظمالىبلاليلةيطليمثهنمكلأ
كنبأهلماالألنصألعثيئالمالوائشلديملىنحملتمآههالسفها11
مةباجمرىنشبوقولهشوقهالىبهاطةثالقلىبوقييالنجيلتاطأاأ
مهمعفدإثرلؤالمجوهرىرداالمهورئزالميمهـلجلهميقواألوا

الرقواالسيرادالعيناروالعقاروقالهحملدعاالناتجالااثبرللمالوة11
الثصرففبهطيحتيمعالنهحسناقيووا01ارهلوهرمففثولجالماللتاع

نئأعياتانلمعلماالنبئالحركئبجاطبماصتهياصوابآاررا
العرابالمجثلاوككلعاقفالعفرفهدثموالمرفامبلىهـال
فعلىأطعقوا8اةقعيالثلنىادلنيرمفعهكؤفعولاعلتئصلدميا

ناثفاسالوله5لتاداالظفمبنىحرشفعاللفاعولهمردماموصولةافعل
ومفعهـوفاعللتتوكىوقموهضيؤللطيلىغضدالفاهالثامفعوله

ادهتلئيرجيشكداحيلضمأهداهطبمفمثالتاشرذامالعحههدفا
دورتأىعتيخهابمعقورلدصيبالباميفيمعنىقبكداياميبنفم

بنض



أ

افىوهوالمةرقالثنهثهطربالألمهنغغراغثاذاأتولهتأملولملبابخنس
القهاستضرتماقولهميالخصاحالصتعدالمتعدىتصيرالاسنهحمدورألن

أخقأالجبهاثندفليىمنشاقوتكماللهاسمعتايملىضمفبثههاكمفى
بهناطلكليقلىفلعهالسجرالنامامهقوعأقيلىاثغىميعافىهقاط

اللواللمموالنطيالجالفهنصويمكلىااصمعسثحرمضالداؤتيمملنا
هأواحىعهنخعكمودؤعلعليئكالمنهدمنليالثا

ثتشحمفندالاالشلئيعوبنالتافيظنسوأحماوخبرهاليهضال
أستصراغميطاقولهبحرالبعصبهرنحالجروالحينالثاذإلغعولهعدا

اوخبرضندثورجعشدتطفقلدثميمالئلولسشهفعو4ماوفااليمييما
اأقوىالتوالمرادلملوحهبتاالانجبروالصلعلشملىاليعاوجعبتدا

لثافىابعايعوألولوامحرالمفعولكطفتومعفعولظوااغارمومىكال
اغيعنتأتاوقأأقهالقعاششمحفوفتيالققديرهنالمعىمنىالجوحوفط

ماعىيرنأثحضلوفاألغللىصالجوفموقأرالبعالتاىالاصعراطوي
أىكدألقىلوالصبرضعإلفانامهـفاعيرقطغاخةضياكعأ8لتاا

لفولغليلىمئعلقهههببنحنحرفمانيخبمالحعترادثثئنعلأحدهاداأ
لجروهـوىحيهألئالمحباالفعولخترفامتعهثطافىلشالصوابالن

لأئىتفيلبكالامىوواااتانفالبعءلبصبروااألتكاضزلهاوةاكا
أىمموتهايضالويقأقولههغنىاالصبرثهعأمحعنالصبكلىان
امضارخندمفئأخبربندشلرأغأاقولهأبابأقىبمباواددنها

فعكالىاكاثالطالمقعولواأدللممتترمنعولالفلعلاللنائسونأئصمبنى
وأباجعدتعفعولهفىعلمفعرألدلخبمهونائباأويكئمبتلذئبواكاوص
مسرقوبنمملمثافىافعولتعديأجئشالموضعينتكثىفهيشاهدواأثا

لنظأمثتاالمصنشمفاسسقطالخمزنامحاالموالمجوقابرىصنيراءقاالش
أانمتىكوشدخلهواورروونلجوهرصقالوا01وأورساقتاقالوابهدى

لجهأرالىمفهنمفظوالكفائلهاليعماعادكماافولهحفبداتجج
آفلاواكنلعاضاعبشعأوكشاشكعيقطبوفالنالزمعناموأم

فىلهامفعولهآلتذولجمأصلعفعولىلفاءاونائبلمحععولبالبضاهنىواخبر
شرضيمفبأمكشدحممعاكألنغابعضولشمهراهوعلمابالىاليههى
اذتكنىفمانتبطالبهابعدمويحتملكضأكاحمهـبئتريكالمرايعؤعلىظى
يتهسغجيىرلعمبتأتولهايهالمضافاتايخعنكسساالطنماشرأعلي
صوبشبورجميىآسألأجيىدنيلثاعوإلاجمميؤلموأوفاعيومقعوليح

المعةبخماطصع
الثعلغررتالشنله

ؤهأل20لنعمنمحيدسممضرا
حطئ

ثئخؤالعيأككلذفبى
فاالآلش

لممصهففبأستخرالئ
فئوأاوجهااللعبا

خعللىاقاللختالفالتا

رموعىفوسسبخندأ
لشاعرااساوقارجل

يلاتأتقاخزمفىوقارا
جوا

فلدالةاأشئلاففلت
الصبرلىالاسخؤتأى
ىوابحادعطا

ولىتفنيشالشون

الثوبألمجمبدادكنينفأباع
ققالنضاياذأيالله

الافىالخصرالشثت

ألججعدةكبلنثبيم

فالتآبأفىاابهبماب
سمعنهتعولسهاهمىا

وسيقزبمفاكايد

يانلمحفىيصمقمحيى
الناسفىاللهالعيمففا

ميدماجمىلمحاتصا
دسرلقبزلدءتالتقول

هاصال



آييثهوأفحيفياالطثمتحاتلجمففاطولداكركهلماهاأدحمفنىأ

فووتاتهاراومئنهثائألبطكلفعنطكهفثيسميتهدللنمكداقنممكصعدلف
ااأضاهادئغيقتمفهههة

أفاننفاشضآلباتبننزلفهالحمنالىحنعبالغهمتنىحنهتنوبزاناسئروجأ
كموصررأاحراهزالئبمبههـطعبداإلنالحبماصهـحميتعغماخباقبغمالىوكداهند

ليداليام4وتجااوانيعأدعتنىصلماضيثانتاأخننصاالضغزليالهمهلهـيزرقىحنا
أصوافسميرابمستزأيمجزدمبرأضاهابخازالرلرافاهامنوذناشروالغالثرالتالسحلىتجأ
آيألاودعلبارنجعشعتعدقماوبدنعتالهنهالبانلمزدوفاطدأخاهاخبرهاكلدزبشققولىونر
ارفحالضبمنكنماخاهاولميقوالمعئلهنلسساألخؤماصفثااللبهعئحامهزلداعالطيا
وضعضفىافيوالالبالفواللشبسشملاوضاحأكظظصامنفالنالطاهعوؤهـتبرلدساآ4ورفئ

للعلبناللوالممالمأدصكخليهدنههثردتجولهآئمالنابنىاليقاقالخآلقدورتاللهزرراماله
اقهلقدميقمقوامبنفسهالئانىلفعولكطأخاهاحيقمعفلشاهداأهـورلؤهموهـرإأ

فولهأاكعدصدقناهمولهؤتاشربهناممغعرلودظأولجمدففالمحدولاللحهلوللفيضودك
ؤجابهيإ8مجرببلىلحإلثاأهتعدكتأادلثاوفىمفعوعأبثوجمدنأكالأفاالبعظهالكلفوف

لفامحلثألثقالىىمايتط
لزتأولهةذالأامجرالثلنىلفعوفقعدكأبمالهمبحوؤحالىفىاغمعهااشييةهـه

صلذاومفاالحفمهاكافالهفلئفعولفلزورسعمؤهنباالمنقوله
نقدبرهوفميعلمفعياأللقعثوالبافاالهوالمعولينعئادةتاخرتاعلتحمللنلىثعكمةا

ىالوألهييهضاوجممولؤاالأولرلؤههعاللفالأءنجيممعطعاواقالفافىفأضالفىهانجرا
كئقلىلهئيثااشاهالمهكإمكياأياصوانالضميرانصلالجارمزتنهـالمنقولةارى

واعطيمفاعللوافهيإمضارءادعرالهاصنعولماقيركطبضعمانماقهيربميخوالرئدللتعدية
فالتجسماالحمللأنهوكلارنحئمريتالقالهصراشعفوليمضرلئاشرقالخرافاطفىيداأرت

ةمهالايه2أاأإالقكلىلمعزهبرهدلحرااحضقةلطالللوفعالبمعوأبحإتميركيهمجمكلىتعالىاقه

بخعدالؤآصدناعفانجمنرأاودباتلغكاالقرمجسمنميبركاعيةمعدملوتزلهبقىدونامححرالمصمطأاقه و2حوالعردهاننوماذامفعووابمفاالهعلطم
ئانمفعيلالهمدأأل

الفعوفكئرآلثإلاثةإالالىصهشألفعلقدعالاوللثهمابرساالباجملىلقننليئلفاثاكعيلىراتدحم
للتافثافمقعولكثراليؤلاثاوفلعالمفعولىوزثانمؤليلذدااةكولفيرمعئماقىلبواوا

كزاضرروالحاملشدونعأإقولهاللعإلةةاهورلضافواىاآلوهذهرجمهالمؤوالاعم
وأضروضرمقأنعأوشأ
االفعالالاخواشعفبقعةالمجوزلعدىثهأوادالوردإلتثموحدتزرواانبأليدحألث

نلتغدنىإاللهكلهعىإبهتتعذجمافيةاتفىبغنبغعنالفقاعراقوثهالتقواعألجمنىفاعرا
احدهمافهقعصدتحخنصعاالمرانمفعولوألمحوزفوله4اأفالاقعللدو سءأتنلسائأصلىواغا

فهـطحاكثبأنبأهأافيبأحانبغهممخأملبابالمحافىوليابنفسياذللمحانبنالصع
قباقهعغكقلشالرالجموزحآلاهذنبأكاسرنححوفنيألتكهمبرااضيفهكندنببمفينب



التوضجفىقالدباساعاألولىكيرأفولهأثرحافىحففهـمامعاكاياق

أتكصثككلطأمعشنامكتهالدلياعول3ثحنالمألكشاوثوحملهـيبونرجمشد
6ةىاألقرأللمحيمالةعداهـالتذكىمالتؤمديابهبهوزاالقئصااعفتعوكرشممندوالتذ

دجلكلارىوأسابدكىأداالخصا4لمعهاالفتطارإلفىاإلكللحئاألصتعناهفىمولالئدةلفآا

إجزنثلطسليعوالتوافيبردأبألعباسأاتولالمزكوبىههصفؤاعألمابجؤالعلم
ملباففىبهناهبهايهعلجواؤرنجالواكطواويعحااببنكياشهخطلبوا

التقوحعههقثصسقفماجملعاكلعليهاألقتعاوالاليجوزحذق4وانجعصمورالمحاهروانجنووطوا

اديهئىىأبعثوليلباإييصعأفمأامااايثعألالهالآةخمئعااباماالشدببئاعلهخصمىااعصاتاطمالثزمنغعيم
ددهـثكدشلغيردلبلالشتوالحذظنبابيبهزفىدييرغيرثرأالئالثحفنى
ممئتيئمسثألاثيضحلمجمنهفافخالااللمأماوطنحملباحئلىظالاألفسانال014ثالفارروظة

انهادااالبابالهألدفألنجاالشألمافائىءلىطضفئصنئصربمهاعالالابنكلألما
أثالمفعوفيفيحالتجمألصسلافهءفائلىألذفهزئياملبافىاالولاطفوالوالمخيراالدلثمىالة
ذوىضلماأتاالصلكاالثافالاننالفهـماصمدأالرمفيرإلداماذاازحالفاعلواله

حننهماظلغيؤليملاليلانرألحنيخرأخئصاليلىثويسمىأالبهتاءالنوكذامفعوال
أجماتعالىقي4للدتيلىاناهنلتاخيرإلىالششبياجمىبااحنوسليوأقولهاكمطؤاي

فئمولذجمأكعتماكاالقخشفىمىيخردالوتصوقافىفيلققالاعدمنرمضه
عالافئمحوفمااأدمنفملطالجوأشاقولهأىخمهفولةاهنالاكمنجدمىأيضالتلديمهـ

ىاليهحمهنعندواااروالؤألحوازماأللبالجميعلفملاصهموأحانضبظرنحالح
طئحرآمدراعاالمعموثخشحؤازبداقاكاتتراوصموذمايعهالمفعوالمرادمعموإلاقولهعئ

أسادأسثصهـظونلبلىاافىقولهحغنىاثاناأقياولأآونالضرلبارافروثقولفحوأهنما
ضيودرفثأورليلسدهطءموييخااحفاللحاه1المفعوأنجاعفصبهوزفولةااخواحنباكاا
ومافىهصفنههعئجمناملكوالالواصحدهمللدبيغنعهواماحذفباالجماحمافئاليلى
ثماالؤنجنرعغفعابمصثالعاملجيتجعنطلىسعناباب11شهالمععولانعحيمومهطابهلمرالم
حففومنالممرنهبيمااقاكاصلىامضهحنفقكيرطلبهململةااحعجزآكهةجهةصعننمه
ديقطللدليلاحدهالافاهوروافىتفىصقوالخلمعنمطلىفنيهنركتضمضوقآ

أللىطتقولىاآلافاالمفعرفيفتصريخفقوقشارحنامجوزخ15ثورواهاؤالجهدليلعلي
بطبهصخالذينخسسبهةالمصنفيدثههانيروااأقيلهكلىاواحدهمائثمكندالجمهورؤولهاحملما
أصيههوخاقهمنتاه7ذهووانكلهمثرناتضديرشحمونلكندجموالقاللىلتوفجاث
13نححغدمايسدالمنعوايخعالفمحدفلكألماالنكللمحزعوفمعرلكثراا



لجهههوضرالهم
بتىقىلثىاهلمعولهااطغز
كاللمفعولملليراف
عننؤثالتا

شكيمفئهـلقهـشظ

لىكرماعؤقابمف
قعاوايوتنئنههفرةش
طءصألنخالمععول21كا

أنتغونرجموزوالائلىا
ضقصراناوظءإت

علىليلفصعنضا

عدتغرلاتماللالئ
ظكادخموألكايد

الايهامضاألقىلولثغه
الذكطقالثاذمثدإأ

علهمافيرلليلكطله

االأ3

فالتابأقتقفراعاخاقتهيشرا013بمالعاصائمنثرأةكثلعآ
3الزبخبرامنلغالخبدانلشألبعجفانلفاميصعبرنفنمدداألجمنعهـ
أفافاحفثلكلوكعلااندادابخىوالجثالهماللبتشيممكون

مثماألبنجواأللمحسمرمجعاهالقمالفمابشأتهلىاغئلىبنلمصل
سافىهلحترالئالمفعولكيأقوومشللعلىالخيرالقه
مرمتردشاعدعألخولناشوخرا4المحلىرهوضميرصلنلميشصدو

أهالحهوانجممدحمياةالقلطلمحوتاجمعنىالحاهبلمحبلفىدأجمر
عمط3فةلمااالنظرناالعشقهصضايتوالحأنطصلى

شمبشهعيةأقهالفوفجثىرصاشدشاوهوصهلبفألحراكاا
كرقلفاالمرفممشطولنهففهمهثمعدااكظرلالحعحالرهوالمثولدعن

ثمنصهوألتأنفباالمعللمجلفصيرمهرئيالحبولمجيصفثلهمحلسن
المرنبةفننانوبهزحاقارااالئعالذولبقبنعيرمحبهكدأثو

احمبعحىقلبمنماأحعععهىكسناالهةثيهواخر
ءالنحللطالمحىانثوهينجصطرخمرلمرقؤشصأأصرافىفاذاامنهمانغط

حىالمحةنمغاوهرافراطغيصرجماررايدكرنئخلةاكلوالكيرلةمحعقكحوت
النصهقصتغالالوالبغبعزوبهرولعاشقاضيلىكئوعيىالهت
اقاذالرالمدماخوالنوآالمتغريللعكروالىاالدنيقوجمتنهمنوالثاالقوه
كىالقىضىقافصاللغبرمواالجمولامافاهنهالرالعشغاوى

ابنعوارالأاليرىطبصبرمتهئعملحايرلهاوايلىاشافعسواهافأذ
بطالفاصمعالجتفردجيعنؤعوتقصرآراتواامدضيعئذيعزبئز
نللماااصامد

انبهعفالرصمالرالتلنإالهوىونضانامىيقول
مزقترقتأشكديىحداحمضهعئىإي

واصصحشوضعفىله5وحيل3كلناشتدمابادا
نكصوالطهرابظغرواتراألرضيطعمابعنضعو

فأبهتبعدمفاالراهالشهلىكاشوناوتمرمم
بئلةنسرىالمعنئانثاكناالكىمريوىاابفعالسكرمافهله
جمعؤرواوكواللقسماالالعراب1وافعاغيؤطنىاثكرعفالب
كنىمجزورحعفافعلئرناهطمفلالعالماوالفطرةلوترس
وكراتبعلقالشمئرمتعلقهالجاهـمجزضيأسلتميمعوالحهاو

جمتنفولىانوالمجونرفولهنلهاللاومحلفعاراىاصمحرظلىأوا1لويأ
ادا4لنرفهوشراقالفخعلىكردديلحمليععناسننشعقنعر

الخفثىاصللطيإلمأجماقلليوفعمبللعيردهانمالقتمدا

واررهـمما



ي

والىاالظنالانحغطلغاسواالمنعانجفيوالممألييندمضيلجوا
مالقماالفعدلجرىاهيذتجرلعيباشا10يدوجمماللشاترواظ
هفكفالجمذبويبمحمصئبفولمالهنحولغسمشلصكافتثلفاها

مطقاالجوانرربنثاالكنلجمربالذممالضئصنهيالردنجزلنثصاهو
سىفيالغبهعأعفدةانئاغيمالقلمتكغولهصالمللعبمفلثنثألمجئ
خووظنئلاالمأعسعاممافعتقعقوكلبدالشعلاسملواالوا

يخأالمثيعألمجقيوفعلهفىثوءلطلقمفيدالسوئفعنموالضن
جمههممخلمنعطنصحمغيرامقوالمعئشخيع
تيهايسففعوملكلأألقتصارولبهألوالحفامذلهقافقدط

أبتوصلىاقعااللفهادنهلعاللعكزهافعللمالظنفىفقايجوتغعيل
اوفلبافىافىاللفعصتههاويمتنعاوحسبرضافئصبوزفىيرلعألمارررا
للغيررربلىهأحدالمنعواصذمغأصلىئذاصعوانولهاءيويهلع

االيؤشبإونالمجوالبرفحاوالمبنداهماععرايخمااإلنلثعرجاقالطد
اجمعبعدمالغاثكلنامهادخهلفبلاميتدبرددننجراليجهزاقبؤ

ادنمعثةطابفدلحولامارختافنحغغيماساإلشضدا
ضلفاغاايلحرامحاحمثفوياهاطصننتزواالمضاتاالصلث

اصثعنىأكهراذجمترلةلقرنجنقفهزاكذهااالناخعهصاراالطانأي
يوجافولهتعرجمهاتاآلفوهاالثهـمنرطكيرمىأمحهلقاقهـ
ااالبعةاقيلعربكاعندجميماتحعدالقوللفعيقاالجلةاناعيئارو

الجاقمنيقضىلحناالنلظناكايعلهلمثيأتالأثلفلىعنيبعقأما
الاماانينصبهماواضعباجاعطتقصأثعصلييناصهماطزتعناجا

امنورالدقتفيهاخيفصبحىأيهلمفعوأانيحفطيافجهةالمجلقمنقتهف
ااعوابالاالخالجألحال1ينصبهمأجوالانلكطيتصالبشبثلبناهازحيتع

افىالثصروطأاعاالشالثخرطقالناظهاظلهالحاالسقفمفإ
انلطاجفيو8وابتابدلهأامضارعأجمعئكضاالوومحرزلرطتوالثخماررتيقها

دتشبئميرانهالالماحعوالعاذلمالفىاللممألمفالكالتغولمضإمجرببألشكهدفرنإ
االخاطبلتاالمامىألمحمطقطماتفذتيضرقلالخاالجثموممبعالصرفىا

لخاطانالسنادلضصحامطشاببرنروقلمنطلقاايدنحوفلشزلالصفمعل
تةدذمىهولهثملقىاقالحالموماقالهبهعئدواطاشهندعنفدما

ثانونجمعنامفعلامنعوآلولارعلىاألىنشثيسيبرلإلصبعنامددنجلداا
الداتألحاذبستغهممكىظممقلدئااشترطمنالبىحياشفميعؤضلىقار
دملىىمبئىكلانىظنالعنظنهصقهعمكرقعابلمعمرأحبلتج

في
موا

اقيم
الخد

يطقا

دسى

لمنفتم
ا

سالمسئنأجوأعلىوجمه
اصلمجاختلفوأانيهالثفسه
مجرالضولىثماساهشاآث
المنسعوثصبفىالطننه

جميرسقبعدعيملضئههملىزام
غاجمزوشمئذادون

اقاتشدلغاضزيدامنطحمع
اورصكتحبوغلىههيما
والفهفولفؤيدهنالفف

مجرىولىالةصنربياافنى
شرصهـ4البمانل01سا
ظمالميغهانامأابة
الثاقالخطاب8بثاتقولىمن
بكودسبيقابافغهاهاناول

ا
ن

اتا



فمبمنطرالليلثفهخرتثاطاالظرظالتد4لفالثبهئهئمم
لممثنهلمكإمكلىجمهالمأللعهفالعثايلهشمرسممتغمهألألفيقيلعلى

هملهـهعقطوافطنمهبكلالداشترطالىثزطةلىلطمئاالملى

دلهثترطأبفالىيلىعلبمظيانملمفريععالجزدلغوليصاحثملخبمففىانجا
تهصنائئاالهملبرمناللبركرومكأتترلفىىإلينعهذادعا
اكىىذلتلباأفعالمنااللنالالنالظمىللبراالقوالممعئكبعدضبا
رحدىثرااعثلىهرباكلزهاصتقراعئحلاعلألعبهنها

أفمدطبهنالحالهجمعىفدملنهناقعلمشستعرج15طييوأقؤالنم
المعمنفضكالفلذاضافبهالوكاكونمالتعدكلمباللوكفروءمحثلواحروعدم

حصفكندمالفااللممالتثتراطادانعفىئروءنألتافثصرعلىف

ألقيل01لجوازابراطللئصرالثبرجمهنهقاللىسبعخأملوطكمقااالستنيلمفياتثالشك
ااشابراهثقوونأملقولشعالىوجودالفمووعجمرجمنالطويخزالحكصحالمنطمتصالبا

اليالثاأتولهانبهعرطزةقاهماهردصابقإلصوينلاةشقراها11أدبمجرورأفيظرف
الكوفموتهماوظالبمريعينمىإبولعواالخمثىقطمطالثمهـأهزااعدكوالمضلثالكقعالالقألل

11افميرايعتدولمبمدهنطلقولزأنتارفىفصصاةاصازواابصريينقسافىااهنطلقااهلزيلىأقو
قعوالفعلاهفعررندمأفعلعلقوأنتلععلايففبغيامالساأنهالوالفماعرغوال
األفىرفالعاللهالدكورودمااغاهودصمايأرفىحمثصبهماااألعااهطاالقدصولمى

الصتفهامبأئصلىهولمالظاهرإلمالنأفلأقواثغغلضمفاالممأالادصاومأمورنايه
يمتؤقفوتطللصنفوهيهلىيتصبانممحهييثانححوافاثوضيمطهاالمنفمسلئالظرفلىث
اثحاالخثحازاندنىجمئمهوالنصفعيروهوألشخأمحنمرشافاااللفيةااثلكقىلى

حموليهآااعهارالصعمنقصورثلمهللضلأومنهولىأمولهمجعئحرا
القولمقولهالتصرجكافىأوفيهاالطأمفعوالالقولسوا

نفرمنآئاثلافإمىورقداؤوكلشهونجريادبنلعدرىاهنخخنصرمهقالهاغ
لهمهوفاديافزلزاطمخهاهديةمعباالبيوكنسوقاونؤايتعيالهيقومه

صاءظمصبهزفقال

بعرناغاشزىادونمنطما5بىرثوالبعاعوا
هازرمثئنتددشلظرصبهزباضشزياخهباايرخزيادئعفىفعدبقحءا
فتلماثاملص81انغوإلصيوءبئإممذضوقالورأكحاألبمألزوىا

ساعدتلىشفبابشهيخعؤقهأطادنويادحلمإراقراءصسال

اوءإلقالصالثلىتالءتبصكأرباداءيخملبرهالهـماظأبارشسة
بهااوشصعنإومىابئصا3ذىفآشهاالألعأئاسمحمجضلمواأ

بلاله51الكلقاحبابناآكطمىنلعناتدلصلامتطىيهيثحرالمعنيفيخكل
الساء



05

ااالحراواأاصيثطمفضأيركبوكأألكئمكلآحيابكثنرلجئعنزةالع
لقلصاأأعولينيخصبمضارعلطىبهعنىتقواصنغهالعيمدابمامئ
اقالياهضلئىقادمنعيرلقلصوأممفعولامعلحففالروالثالمحيهملوا
لبسيطااغلميمنتقوصبأأفتطافاققولبهعئمثاهالأاحلىم
لبامضاهامبلثافىاوبعدعاتلبامظرفكلاعبلاألللوستغهاكوناللهمؤةوا
سقمفعهلهوصالاأهـصعولهوالىصنجمعىمحرفزئتهالعضارعريفمانجاو
دمحتهعالععمهنعهاألولطتقولواكلىتغولتطمفعهلمامعقأمملىثلهافطوا

ثعالىنااشملهقيقانجعأالجقاعائثاعخوالموضاتنولدلشدعدفىواثان
جمدحافاأمقصبعقعفىالسالدلهكيزغأجياألتقولأقولهبتألف

الجيملميثطعوننفحهالذاهلوآقريشبنولوكلمواأهلبهثهفصرملى
صنلاالسثواأحيالعاتبمالأمومحجهـافيأانظىوالمعنديرسرو

الستعهاكوجهاللوفىةلهساالعرااملمفضليخمعثضفىاعلىرآضملهمأحما
عربتدامللثألمواعفعولهأالؤللوكلفيوظنبمئنالتقولثلنمفعول

جمهفمعترضةلوأإئمقنوثحرجليعوخبؤبيلثمبتمأومضاأ
لثافىابالمفعولتطوصبمعئأشالهثمشولهـالمعطرتحلىاعليهاثعطوف

لمعلالىتعلىقهاااالباب

النتعابكيهألصمااهوفةسضقولهورليلفةباالضايقزلجباهرانلماا

هذأاغعشرةفولهسمامكشرةااللظهبابابعضماوفىاسصلبلجاروالمجولمحهـا
عاملنهلمجوورابسارراروالظرفرااألنلطرفعالهاسهعنحاأفوخاتنلهطس

خلغدلوانلمصمراافىخللمصدرفهوداادآاوامالالعاملاغاوالحقيقةا
فكآلعهدعلمئةأعلؤعولىأفارتهيىمصاوالصمبعالدبقولنعدرالنلنهوا

ئمماقاالحداغالمدلالالىاصاتءتالحدثاممقولهالالهراسلىهنامبى
اوكربئحيعااومجازاوكنهعمررعنحقفةأوصاابالماعلكفرعزبدفر

امبمبمكالضررااقولهوحنوناهواكزفاعلهبمكمسالرمالموكالمفصلىاغ
وبياناالهكيدتأمنهلععلااشتقاقبعدلقملفعيأنالىوالمرادبجرالفرلمصا
يتاليسممعدراطلداةقازئاثليسلئجذحلمعتأوعددمعنلجمهلن
السمنعتالهارىاحرؤأقولهصصععمتهاللالابابردالمراانصحتسلو
نيبعدمقصعراألناطىيبئرضرمالصجوزأجمبىاليصغرافولهدثال
جمبتنىحثىايعللملتاباحالةأىواليحدقرلهساالائعرمنخصااللغعلىا

وامافولهوراضربتدر

بهبررالفاةبهعيهبهبضرهوحازآتىاالجلدمجالمج
عالماالالهمىاصامهذعصافةمؤكغهريمدة4المحدةلضاالمثالمداذرف

هلرالدخديعدتقطأ

علىقوالامبهمدن
محتيما

لمععهلطبالمنغمملومثمال

لشامرانرل
لوكمابقتقولحهلا
أكعخاهليناسكزل

نعينتمبغيؤالثلو
تقوليأنتعواهـاررص

لمبأنمفلتيدمتطلئز
علتعملىقىااالمما
احدهاعتصروالفعل

ثثاالمصالروهوابم
بلععلكضهـالحامححليا

عرلاثرطهواخرال



بمببضرفيلياصثعوكلالجأعيىأكهثاليىشعلجال4ءظ
أقو4دهمألعكهوعطشأفيئلملهافاكاانارجمالالثرأبثوفاكغي

قالاهأكيخدفغالثثوالتحرقلاللثعمعلتطأكهنصحتبألناهأو
بألتهيتجموفكضرايتهىأوجمعنبقتدهـحعأكمبالتماالمجددقولهلالعالمئيئ

تهلهشىلغافالنعهلىايعيدلملتعنألنعيربتكلدؤاغكهفمربة
اللهفليراتجعاطلمنالماثىعلىهـهفألجمابعضكذاغخربه

لئاممىالهثنىبااوألمحريداليكونمموأكفيقانالفىسالثؤفافى
الترحبدمرفارمبيوالمحدودفصألدىامحموعافقال

سقودوهواصياراعثذجوطةاصاراممالنسهجلااللديهثترطو

أبعدألجملجعالىلمصداألنلظاناكفقالأنجلفوظشزاطهواختادأبرحياذا
لهثماطبمااقالجمللكنانبعابحصافافيفاللمحفعللىلحكالشئ

النهاالربصهعدفييعنىنىأمنمربأللماننعاانجأءئفالمصوالجيأج
ايوممثراحقبفةراليصضطبراانعيوعلىوطوالللفأشواسهاألطلكلى

اإإلولىمنهيصلماعيتبحوقولهاالاليقعنيشلطمحاسااتلممتوووا
ااككدقىلهولذاالبحهنمهـممىمفصلهويخجمنهلعاعيباالحتىاطعكمعاشر

امكترالمحنوفليانلبروهوقاثبرلعملرحعمعوالباكتىراتبلىيومدرلظمم
رباضيدذعبىزانالالصبهوالجممتدآمعرباقايئيضزطبدكليومععأتحر
إبئفمطالمصلودعدرمحعالغعليزتريبحرشلعدالفلرفىطلشو
ولفومعالحرصلةهوكلةالذلفعلاروفبؤنمعمولطالهرفىااولوهصمرلمو
معموينفديمأرعممنعنسوأناألهافااهذثوصهلاكلفالبنفذملا
النرارقالليكواةلبهااعالؤكقنىمىادمالاهسغرلثهعأاممطرقااة

لععهـفىوتقدبرامهـكلىاوصكثيهؤسىامعهفالباغههأساكآغدتآوديالط
ياورصفآويلهمىحفلرتاؤلمهحممالهتلمؤفىمطوليحمىبمهثله

يمرتلمفصلطاضلبعاليعالمبلللزعأحكلههالدنهمعئءالمحهـالمصدركمص
طرتماهوفهمابعملخسأحتىلفعلخفاااومخوباكفمظرياكلص

ااىنئك4ترلنعنتاماتعالىقولهلناالفيلمالحركفحمملاأعدمىا
ائواليتبحفيلهوضىاطألمقىناوبحدمعصكنلئمالجعوناقهجممه
تولهفيعدبمالعمليوامانبلنولالخسةلتوأبحمهالواحد
وجدىوقدجدورنضمالشدلزفانعررأرافىلثداوجدكابلطان
وامأقولهمفردااررنكونممروطاؤىاالنهوبئقالوهوجمعهوله

لفنعااالمجدالامقابققالاييمدتكتجارالىادفدص
بفوهوهضافتجرجمعذوخاركمافلرمأمحاةشأاامينلعزولفال

حمعهنيتالقكرااشزطاغاجمعدافقرعيوهاضمفعولهالقدعالوالفا ا



وأل

رلمفلىأأنميكيشعظهـرالشرمامقاأالئلصغههأيئاللن
هـالناللبمعمدهوعراتبهيالمححسىهرضربزروانالجمخالفاللطهنعثهيعمل

فهلهنجاطبعملهولمحفحنبعلبماشلملابنىؤماملراناللها
هحمنياالسالكهبئكجوفدقىأنهفاكفرطالانرتم8بالعاالصبر
دباثرفربمبنوضرقيبئصرمخىفلهاعدهيالاانحبرايت

لدنحولمؤاداضبهملنماعوألنمتوبهباثباالجمرقبهاتولممواف
تنحوضثظالمسدررااألمبربفرالثوعصكوضرصعظلىالواربشضر
موالمضفرالقعالوحالحيكلغعلألبعهعذاعامعبتإلفالنأدنأفهـ
أعلىأصىأىآفبسقورتيياللفعيصيليعمنعمهوبيراللغظا
فالمتأفاتاقولهلعريبهعيرلسالجممعلىيهأنعناكزآلاسلقوأمالنىلغوأحماا

لتعاواطعلالهغدهـأمفعلهعفرنإليرفاعلرأععصدأراطعاعاءلفاط

شأمعاالىمثحفهات

مخوأدنؤتاأثيعىومحله
صمفبطفملواطعام
كزصحوأفاكلأهفاةفيا

ومغرهـنالناسادتوألدكع
بألوضافألمفعوبفليل

عبميتألهاوليواد

فعل

منها



فملياالملىالأثعغرفلفاكلاط6دأقولهتسال
معلالى3ببهرى

آانلىطاثفأاحمذءاصماضيماافيأجماههصىأسالمممدتفاسمهحملمنقاأليبىاألحايحأعوقوالطذاله ءلنثأمجرمحطهفاشااة

أللماكأأادراغايهـلمممالقواالوبراولةاالمرأدأأوكل3بتفالفدالياغدواأ
ألثالمحمصالرالنأفولىالناكيىبسعلىاتالحلىعلىدبواسطفذوربدلزاووفعهـبرفم

ة14لالحالن31لوصثالماخلفهيكدالتالشاقولههومعيرافىبزكةصخسالفلخملشفسال

إإكلاإفىأاصىخوااإلأافعمفىكولهماإلبهسعإفالنقالخاانحلىاىلتإوالمأأالهااسممافلعتمسيافتسال
دأمسربعىانرءاب

يئالفالناثهدصالجهباررالبمخحتثتأغطثالاةمتمأصالحتالةالقوالإلملبضرلهليبفيبمدأن

اانإلرةئلاظهااااأللناليالىدأيرلمحرانادلمملهثلعدئأللأ4إنةإدآأجصياغيرررممكنةصالتألادردادمثحرامرا
ماطانثالفوضؤنرمالط

القسهيلورادفىهـالفاكياتىيمىاألفاةاهاهنليهثتيمذذعزاختهةمعتعلصهخلة
ازورأدفؤتانويراوارضربهعيخوعلتوأةابوكأمحألإنحاأ9أئاصلغهدئموولىتط
دومنعذلمفعولعيالشكلمبفعسدرلهبرصلحهـالموضمئبعدءمدننمناتخيدأنولوألأى

البسؤسلالمهالموالواحددهداممهمتكونعزاغأطثصمرابأمهوالناساقهدفكلاهـاناسل
والالسداسذشءةلاكونعلفنالحلربآشرائمدماممواليزبخمسذاط

لاقاليقدحئهأيالمصدراروروثثمالؤقوله4واووثاألفيس15مصلحكلعههثثلعا
انلعدآحالكلأكلثروفذاتولىافكبالصرنحدثرااغطأأاركمصخاماتههـتعالى
4افذاهـأكةاعفيالنهفولهامواعامالقرركاةصلالغعقماأبكااىانفممجيغتم ت6معو2هالعامفسمخيفوسا

صلنئثمالإلوللفعلذلهرالهألممالاعلىاثأماابهبئلىامآللمهددراأمىلهاممأيعودععلىوهذبرأاإلمعقآ 4001ءرلعاد3موينلحرم
أواشكالدشحعفالؤفعآسمابمروذسفى15ةامنهفئةاتكوفأحادأذليمىهتحصي

أرانإذالنطفاةالععلابههحيعطلقكانةاعالععليشبالنهقالدتوبهانفارالهقمساثعئى
ألعرباولالمنرلاأؤوعكتهافاالعلأفعلائةنيبيراااأصدمسؤتاوانوكه
وهذاالعمدقمنيحاانجلمابئاقوأقاثاقصآىلى3رالحمفىسقرسجمبتبالمصالرتردئماليعهتئ

رموعيغتضيعياسواانمهيببهبهثيراوايخلبخهبتععربستحاقيبغربأوييىكورووثافى

د



8

ارحالمدقعؤوهدبأشحوبهاآالفطأءااظعاطهردانوأهلملىنو

فعضرمعلعاذسفاعلكدالثعواللىدفالكالكأواغاصوبماقولهافى
فىغاهوعلىؤظموحمهمثذااإلقفونصفىقيلنهالدهنفلفيرفىطو
طأخالبصمهمأنو4للىضضهالعيالهتىفىعلوطعلضعيصوأدال

هـامكلهىمداالخمافيقالهففجاحنالدكموهاتجعشعنفؤافوصاوزالحد
رصمراالماإلراالضأحرافنمر2هالنهمحثعسلقينكاثاآمراالةابهثغير
بهالىيرتاليقررأنواثشغاللندالئلضبلعاصلىبقحاسممبفدائدوفسشا
ةالمووافعئسبالشنهموالتاوأءلجممثنابيقيقإورالتالدالعاميئالة

قوأحدهاب8وراكافبتتالحامونركهامياتباثوالقوانيناءالمالوالمالر
ريروادقبزقزاهامهميشالروأصاقافوزقبراابهايهصرقماحاىاقيزقبرا
طواأهالمكصاص01هوامعرصارلى9يقبرجع3آلباصيرهنراركفاحعجمهعنين

لىئهتععالنشمالهادنزدامغر3يشربلرارولمعنىثحاكوجواثلعركملتهااا
المحرا51يعلعالىأكواقياللشراباريوااللؤحلعكربامحنزلنىثلسهـما
دىعلىبئنميسوولفكلماممضومتالثيشحيراضفصمفنىا
نصعاففيزماظثقوامضاففأعلوتهعبهبمععلقننشليخصرقا

عومحعالجيوفىاواؤتقلزافووأصهـمةجمفاعيالمصدروأفوالمفعوله
فعاأفسمافكواالفواينوىألغردورقرانهكقهمدفىحمالشاهها ا

هيراتتاذارفىكطواثئديرالممهعتوبمركثيروهغعلهالمصمرأفامحلكفذ
قولشارحنذسعئالصدضرورئزهذاااروايةاييتحليابأنالعولحفالا

إنرشطأاتلحقمديااصإكااشااافئعنىمافاب4امإنالعواعلىمالهااهـحةاشلى
فيافوانحويرأنهلعائلاذاكطيردفيلفاعلجمداحلىبارؤالصىأ
شقارالىاخعحلىاللصالمنجاحديثقىىآاعنىاوقولقولهيملثيخرفي
اردهومخىاوالفعلامحلهصلمصدرجصمهاليتاستفإلالببعىوج
عجبأيموئانالمهنطبتلاجوارفأعيأىموصولةبيشعنوهواولهمع

وهويلتصاصههـلإيىالدباثعثفاليآوزعووأنديشجهلانا

كلالثصرإإلصاديثهضالإللىاالفىهاكابنثقاعترفىجيثاتحهأعألبمأا

ايهبظطلإللطهرواط
واغاصمنصوبهافى

المفعوالمضافعالا
صعاففأعا4الذكاذس

غاخبنئذابظهـكاأألن
اللميدتولغداصط

المضافقزجممكروللمحفجمصيم
ولثعرشعهبالالذ

الشاعر

وماجعنكانالاكه
ئشما

قهوثأل01وافيزأةلفوأاقرح
بالرفعفرااالوىعرفي
يالفهلقيهنامحليدبر

فالبالحمبآيضاارو
ولىتافىضردر

وسمآلتعكللعهصسليلنىا
ياشطاصااسدتاوص

لزفقلتذانصأل

ؤبئلعهسسهرللخ

وركابخ3ءتجالي
ايسشمنكاسرابلا

ولالموبلثئلنرلى

امىبدلجميشموض
الناص
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ثعغالمهـجضاوالمبللىابدبلدطيثرالاكدمثيمحمكئامرلبرابطفا
أثستالييهيممدطقأعلىحلتشوثعنىرجأاللهواانمهإلشفىا
عوضعرفبمأدقيأألخرجمأيريافثكللبيتبظاكلىألجوزافال

فثنوخانيمممصوقضرأولمستطاعصلتهكىأاغيالبتدا
فقينيثممرطاولئععبئلموصالتضمنمغبالعارمقهونأغاقدعحوفلبربالفلدتغه

هاردنخبهـأشرطاصئألفىلموااناكلةأثصرمااضنععئبالفامفقولهخبرها
لشرطارجوأصؤعلفىلشرطاحطاعفعلهعاونأكلعيديةأوثعرقهلهفاءبا

يكينافالسأنمألدااتهـصلةالهـتواالأثصرالىالنىواندحأىذرف
مقدرانأصكينادينبنىبئفعبماتقطيعاولهءليكفايةآاوتلى

اآقيلهيحاأفاثسهمطثربئهكرانعالهانحرأرراأورزا

الي



بهوجمممعليهمدنآلوحبانتضام

االصاجممفقيمعضدللتر3الةمالههىاارنقجمبشص
خانلصمطجفبرلطاىبكشناؤنلطسىرزنحاأنمىلمجبتاكال

لخالفاههفيبوصسحمأكلىاكرمتفضااامافخافىنعفي
رفبمصدفايقاغلناضعيففولهليثصاهفاضدألمجيملهضمغوالحقوله
ظز5أبتأحدخالمعىضعياعوله105مدكفوفلوابألهوفاحمونمقم

4نكاتعزءبخنقفأاالموتتيالهزبلثحاالحليبلكداثرتاارزالنرارهن
جمعئضأريملهرنحامقهـافمادةفسواوفحفشرسبتدامحفوفمألقهااا
كعهـماخمأاعفعلثالحلثاهاافةيراخمطعفعولهوجمرقفعوألفىللغرايالؤاا

يعلهوكومعفردضاإلقصفلابخنعصركأيمعهـبعثسالوأليذتهـعكاميحى
ثرلهلفعلاوأصمرلمجولجاروالظرهواعسعيولماآشئقبقوتهمنعو3أ

هصدهـمىممااقولعنفعلييفمافرءألصيفاسبةاالشتقانحراشكه
لمصعرقعألايسىسيبولهفانالمصطربالفعلهنارادأوالشارافعلىعنا

بههـصكىفالاليالراحثفعالقمدالحاجبضالبهألتعراأوحدئاوحدئاناتانيهذ
لمذهبامحلىنىهفاعهاولحلنماقا3عشفبهواومثرحكى

للدأللفكداىقامئأقياملنلايزهظالعوكضوالالفعغالعأ
ئدعلىوشلهعليازركلفاولفىعميمالمشرءاإكايؤضذسقامنتعي
والمرادسااللفالطعىلكواكااالصتقالىفانللفطاالوالهلاللهوالمرادمى

قولهاماضاشثغعهاغلموالحلىلئمصيقومنلمشااطلالثالقلفعلا
اقاووصفصغفىفأأقهلهىومقعنحيهومحرصبهمرسوملىومضركضلرب

امصعراوالموصوفاخلالفاالالكواالمجؤالمالكلأسمأعللطثاالثييعى
دانقيصالعلبهاكنايقانفببعاليخنصالباالصمالكمعمالكسل

اثصنفلأىهالظاروه411دعاذالمصفكاالادؤصاث3001ذ5

أعهـاهفيالىضصف

جلىالاأدبرالاجمال

اممكأاةالخهتم
تسالفلعلوهومالعئ

هعئلىقاكللمن
جمرآلضاصبعومالحعوث

بعكلهصفحنرأةان
لى9اشعلىألفاتوا



وآتعاليامففيامأكىفيئغاأسامنئيمهمطبلالكللااماكلفىحهاالأالبفايلىمعا
لنعلبمهرسعخلركيوئطسلمغمعشمتقوص38خززصهئنعلقاثافم

علفمفيصالنالصفةصللموسوفااخماالفىلحافى31صبردأقاصمهاغاقافيهزإععه
متهوانيللتفعه11مهوهذفراوالينلراهسهملىاتفيشلوفةاالقبليالحمسدثرمئلتعين

اأالصيامطلقامملأقولهولىأااصازتداقدمطلقافاامحوفيىاباقىالعسافىبهأبهلىعأللىال
ولبهاقولهااكصبهلؤباوزبفبأقولهروضااؤمعكأنأسمأاثالعرلبإلم

رأدالحاتالمعداداههععتهنتمنعلالثالفمىيعاخأنهماا1لعليوتعكمنتعل
رصعةندولمتمحامضزووصىالمهمطلتامحوصءيتاانكلاأيالرعانءالمكلالسها

رترمخوالمصالمرادمنهقتصسرتخضفأنهومذلوميصمضارءافاأثنوررتالفعلي
ناالالافادشهـشتثا

لناحتدضرطىئططوفكسرشمممربأوالمصاكماقة4المرأدسآلنىبلةعصحوألمندشكالمهـه
مشألعلىفولهأشصوفئاوموئلوموفحومولدواوطمهر طلتاآلضبهسرماتتولهوشهؤالحظمغيعلعئئلليلناألفافةولالهتطاعماالرايبكب

بممتدأومفتهماكنصممدخرالمفمالمحكناللمكصيرافىفيلىأصسوالىةدصربا
جمللمفدرسكراطى

أعاليالحاألصحوذهوفىآليحليسإلذأمطلةولاألبسفرثلمثازولدااوبهصرفيالتفسيلرالببمالمثبهه
خالفاضىبالملصوطتعآبعدالمقرونسثقييوقياماحيكلكافىافانملوادففيءع

مضالخثثىالبفعلبالمفعولخاللقمثسهسسياوالسوافوسايوملفابهقاماضتعالمن
العاتلينأقطلقاالمهئسهورانعيعملأدبعهاالقؤالىانلالحافالقوخاضتاصسلىعر
كرفيهسيئمضملخرالماكنلبنأقيسؤااحقالهالحالحالاطالمرروثاولهئلىث

العيتذاآباهوقضالذكناالغبيلتينبضاربثيليوفرت
أليرمالكلركمالحىباطألفالورهسشواللهمنصانافالىم2هـ

اافشلالمحانحىاالخدبناركأقيالاابخمهأديالسعئةااالصنىحفكألفىلىتألفبعامل
منركاهيقبعلتاناهعوساالماتعكشاأوالدال8ادأبربابناورهذيهطصامبلفظخيرمفىصوا

تاالعرافخباحليامحآلييدوالجدالحأقيسائاصبااشآلأسدبنىلتببثصرطللضارح
والمدطالقاتلاذمكىاغاانمعنصوجالثوكلهوصللماللفةلعاتلنهاهمفسكالمضاركقيهم

باعلىعنمايموحسبفرواخيروهعدمضصرثالمنعتالحالحلمفعولهمطلفاس3للبهب
ابذكمقتلأىأباالحالحلقإلمللريرالنهأقهلهالخاففالمناثالضحصصايهقىحانىالفالعلاهقمبج

أىكاابولهاحمطلىتقرلهالمطضىسئىتعلياللقرلوفزامضثألدومجؤاوصرلةاتألمقرس
بهامحالتصروالوعغاخعنيقوالجيعاليتهننعاشقلتةومعرداشئيثلايعسلعلاكدآلسونعه
ادانطلتطرقمتصغرطعوازالانهرمحبيننهاقلتهااالخنصاكبماالماضعاعىطالملىة

حفندئراوأمابينوالجمحتفاكالمفذاكاباكالحيثهىقمعردثضتأأءجاضرانى
فالوصقيكالاثالفعال11دثنيقوالجهحاهئؤكقمصلتلاىكذنداأفاهـازاقرش

صغراليأنطاسابقيناصرصىامعأينطاغابصمإلشلهأفييىاأوكأزاقالىآلناوىم18
تصقتختهـفاأةاء

والكو4اظانااعل9ثالخيهكمدصياؤلحلرحياجمأالمىلةأمرو
ابثعردكلتمطانهالمححوابروطمجع4اءأفضاعليإيلوؤأباذاكالحلد4برفطضىجمعئ



ا

آفةيانانعدياشواثنالشوحوداتأربهوطفىاملةعكلففواللو
باسطكلبمبتولمتعلدكوواداستدضىلىاير3البهعئأمحتجوللصاثاخآلفا
مسرقالطفصانحغرارعلالملضىجمىاسطشاالفةاوجهميمبايمهيفرا
ؤالمعئذالملضايهاراكتحكللهتطعلىألنفراجميهسطنىمالجمتحائعونلما

أنلحالوجمسنداهـاطهم2فىواأشابدديلموضهحضاارقوبمفيمعلبط
اللاملمفاوقغدبهمثثاالواثوالعسنينيثو2الدمزبغالحا
وأصانلعحالهرونصلظلاطرفعهالخألشمعلخالهملمنيغلروطلولمأكل
بناغئضرجموحبعضهمألفانجرألمستشانضعيراتماضىايمارفع

ابكيشصناتشننناالفاعللهانبعألحالمثحءحوبعبمالنطاهرواخؤدن
11اعلكونهـاآلحاسالالجمامضىفعاهـضيعاأتالحالهمعئضير

اوألمدايمبنخوابهنعضاءوتو4الشلرىتأوثلنهيرهماوبهالظيرتولجمب
وااأحياالخغشبنكؤنخألفااحاشيكهعتماللثافىأاأتوبة
شفهلهكاحممابدرنعلة

تلطيرهااذامقالقالبىفالقالئلفياخبيربنولهب
عهوذفدئعكهدأحدبتداموضعلىربنرنجرخيرمفالماوجوال
افىاعةفاعلاصميمانافيقدرلسالنقضالخدفأنكثاماراءاظزاعأقوله

المالمحففمةالىسلىهقعربضمةقوحمبمدأعياورفاعاللهاندوفارفعففىا
اعولصمائربرددايسلىالحكاظماطيوهـهامهنعنكنلعاااللتعا
ائدعصتزفيمطوةأحلةماضىفعلوااللهممبتدموطفمىحربلىالجله

تادرصاياغلمقالعحسانافولهثانالمفعولالرخلصالمييمفعوسألموصولةامن 8ادحا5ماصهلالسةالمضضهالتشرضاكاثا

الثشجيشالحمدهاا

باضىاللدأواالالنف
ثسلثحمضخالفا

أبعو4لعمسنالروابه
باصطجممشالى

ونأولهالمالصهنرأعب
انثطدأنيرتفيرههنا
بعةئرعنحعلالااشمد
كتوقىادس
ئحهناذمةالخالناراح
حلالالخليللتايبكلبرلتى

كةوآلعيلماللفلشاا
لثيتلديحاناأ
ذللعزنحجئاكألمفىان
امديركأصهالمماينا



فرقوغطاحصم3عىيش
لمحمادبللمحآكهنه

باجوأباعرافارقكل
ؤلجاممليفمىقالطلهى
اخاتزهـلنقىىا

ذرامفسهالحفالهاعلى

لعتلكوعلناطهاال
باأيتعضارىمعاشعرى
أثثللثاكاكقلت

مبئلغةاكلوهوماحول
لوعغعالأسخالاظكلل

أوفعلائئفيلبتزدلم
لثمعىلثااوأقولآلب

محلةصلعااااالس

والمبالغةةاهافعلة
رمةارزانألاعباؤعى

صعيعصصولةلورهالمذ

لغةائاةفاامدلغفكلى
اممرالمتكثيروععكها

عابفعافنشقسبمأماعلا
مطلقفتعهلاللصل

صملمفاقبرلحا

ورشالمثاللثمرطن

فوفمخالفعللومتال
لمجوفولساناللحااعا
اعراالث

إللهاايهااعااللحرباأفا
آكقاللصرجميالضماأندكاوا

داالمآلضظعدياطيكجمعنأكهأ2جموجمهـجميإلدكصئشفاعنرفع
مسشزوالفلعلالعالمباشمضضخواثرايعلىئعوبيوثهاهخلرءمىتييلإا
ئتجماتعهمحزمهرأوهىزكأرهالويبءلفاالالمعغعيلهطاا

رصبهوصهضركيمكلىحبافاناطحلثاهلىافاشالسعلمفعولرا
يليحرنحتهوشعلبششعركلماعأولهأالوكلبعودملىنجفرفيالضمي

الىوأهلثافاخبرهكاللهأقامفامومقهـامعاذانطرامحظخامنشحر
برهوانثعسهعتدادقوجمطقاعمقيةوقوموحودأىفيرنجبرليشكفوف

حمنىامبهضمفاعيولمحمتعارقوممنعئرمقعولعقيموارمقدمفهاماحكلىصتمد
امشالعدادابتدخبراكذيعسعمانلىتلىىشمد1تعلقارربوفىتدأوهمعا

لغاك41وفالعذرؤمىالقوممقدرفرفعاسنفهاماخمدعىثحييم
األمورالهصأرعالطعليكنحماحزشصصيلمنالاخهأ2ابيبولهومالىئ11
أىماأتولىاصععاللالقويليمحطضيمنثأباادثضلعبربضهموسنلما

فولهةالمالهمضلهااليهترلواثلالعلاسم4قيلطكاواالومحفلمحؤلكلصف
صالكؤوااقلةثالثتضولااىطاهزلكزفر4يلهعهبرتصواأىحوأل

ةتته9اااشثرضائاماالفالهلفغيلىثمكمنعالكمعواطكزهلمعالفازع
صافىانمتقتضىرحالثافىمارتالخرييوههصراااكأصاكشآقوله

لعةللباقولهبقلةقولىقيقالبكشتزكفاثهاثالاأعالامحوايوذلعملا
كاللنيرذبمويمتوالأتلثيرعحبربهمافىأهقواإلبابقولهلشراعبرفى
معوهمذصعملنكثيرنمانملاممافقاأالكفدمةكالإلدالمبايادصر
كاوقحعالمباعلىقهاالمحعياققهصااإشقكللىاثرحفىالمصنفعترفافا9
المسةبهالنحوزيطم2لأللتالثيرقلمالعنوايعولانالمتثقافحقههناقله
لغةصرانجلخطفئاحصالممثهراصكىرالجزلجحاحورالثانىوا

مئفاليقاسصراسلنءسبفعلاتكراقالوكلهانضممحانهلنسكلشالىأرا
القطردمماقىلهفطنرتعسولبالعةراحالثفىابالمفقعلهاذاوةواحدة
مفرلفالعسلفأناضراالاتعسلاماقولهلعيناؤتثديدالفامغقويفعال

أخألحرىاأخائصرعليهافاارمكولعابعبمصيهرزتتلاالمحالتمىحوهفاصرا

حت



وهويهجاد

أدوالرضثهشامابأرفعامفأنئافاككتكان
ميالفصفمررافعيمافاناهلولمىفعولطلبلفلهجالعابلباليااللمنعلقوا
فهلشاهدواوأضقالخبرئاشايصياالفلخوالفئدترالبامزااواخوالو

عالىجأللهطنصلحااملحصعكوأعقيرإلسمبالغغنىفلنهلماسا

11ثسوتهبهلتحسافىإقلوراظيمالمركلعافولهلمالةوصكونرالمم
عذاقوتسنااطبضةاباثكمثالىثكياجعإلااشكهاننععلر

اولوأفاتياسمفينحعهكالكدناصلمطربالحاءالميميفبالعتنه
العيرهواوطبمصلاصلىلهيابىطأواألعيئاالغامهفعممغ

المغيؤايتنشبهايهىالطويلصحدضنةىلممتناللةدرقى21منين

الممسباؤصلىنحطريقفاتلهلشاذابخحراكروبهطكزومءكشختنمعالرج
تعطكقولهنناقلههعوتاجمعنصالوالميفلائحرنهـوفدبعىفيليحدلجقه

ايعرفسسوشيطنوانهصمرتامالرآوالمراكومهقعسصابالقفط

التاقةحراألراآاذاموجملؤاوشلةليدضسياكويعغرهاضمكمالثهـالبلا
الىاهاماصاوققيجرامعرازتحسهخيرهاسيفباهفهاضربرا

اهلهاادعزكاعلينطاوخصاللزاللتمعلىقالضروجلدايفبالمتضرب
ئمفالبحرأألسادوحالضاصأماصعااغايضروكاوإلسقروكطصفالث

وينسليلدرنضا2فألىمحلىفروجفبرمبتداالهرااانبافؤمطا
داصرفياليهاصعطنهامضافورسوعسمراليهافلسيعغادلهمخاق
يرهافر24ااشراسمنكاطفةلفااامععيلوفىادفيثرةأعلعدههاصتقبل

اجيغفولهمحذوفاامبتالحمكضادبمشنصصهبضرلافىلثاهدوا

أبمالغهلقصداحهالنهنكلولفاعلااسمكواهاحأامدتجلبصرفيا
لفحهاالوفىانالخسنامئافالصونيونالفمأماحقيدا

طريخدكلجماتقروهفعتقديرنصللىمرلدلصدههالمهوحلىاوثعنااثضارع

اهـصكواماااقراوهناءعنىتحرصأالهابرقأناالصلاماالعرقثعليهما
تربمكااكالببهيزونماجميولمبعدوبهلبعرافهوضابلاغلكوفيينا

عوذأفلمايخاوغميعالتهاتولهفاافغهـنعيالعالانولهعت
فيققوعيخاادسرمهابعغقولفعلانباوهوافيعنهعقيكالالوايع

فراساجسةللتءريداظيرفىوهـكليالتلىلنبىانثاحااارريلز
تونرحلهاندكيمليئإلشجممهنرالمايياوثومىايفامشهـور
حمجهمتنمىفممنمالذيافىجلصاوعرفمرانىاىوكاثيمفغتصجمح
هنكللصمعمتدهوايهظخر46اصهمنمبجيمجممثشدنةسطصد

العتررافدرايلىعادحمإفىايفلكعمراايرماحاواالحر

أحالهفعالقيلهموشاللى11
أىائماكهاالض

طلفعولالومظاالسا

طالهقولمأب
خهلسفابنحعلفرب

اماا

فالئأازادامياذاا
كئيرالئالثهزدأكالا
جميبمعليهائعفليذاا

اعالالىومثالبحركأ
الدقويبعفيهانفجل

موخال4دعامعنسمضحا
الخيقاخللطفعالقولزيإ

أنهمأفأكنانترضى

ماع4امرضىقوفي
لف



بزجمعطهانزهالهـحألف

فيالشفىلفطاكؤن
بههاالحغةنلنالكثلى

هاالرذكلهيفهحم

فيبنهكيلىاوأماأنمفعل

هىنهابفماحمذف
ويمدداشيأإسعقرصى
وبمنعددعئهيوئههـ

رمونصفد4لضمردا
أاهـ11هـفلثصي

منفلنترهميماعولها

بعلبهكضروفعقعي
اوابحوأنولوصيم
للةإلما8حطهاضا

صنىلعالمإصمالغعل
منشتقامعاروقولمحنه

كثرتقدلمجالزمامافعل
وفولمحدتلفاعلياأسمشحد
طلألثنحربمعيصهوقيم

لىلغااوالممأثألئةا
شتوراكماشوالسى

متممطضاشرتيين
مكرمجمغرربدمثك

تعنهنهاشضعلىشهثه
حؤطهفشثسدزنةائ

ورومطكروجومفنر
باخضبروهىومأسور
سثنسزصعيممهـبضل
لزصةاصفمثن

صثمقالتسخرضئرخرنع
علىاااعمةفرطهـ
اضاأطأكثرطفىاشول

المفعولامخدلاألمثال

علةنههضالملىثمدىئماألفينبثىسففالبعراليهمهإاأله6

قعموبتكلثاثوضحلثمفالقعلمالنعلىألمعنمككئزدةالحسباعوالئصويى
سبللمعمدهـالممفعولمرالياهوالللىقالهلنونافعيعافاالعرأساتالمحآلعثعيي
كخبرصئماجمغفولنسونهوجمرضىفوشخبرامعصأفاكلكمامن

وخكلصفةيدمممتحادلهألجلةاههضاهالكرملتشراجمافثأكلمهمف
ذافلهفولىيمكدضىاشمىفدعمحلىتهـحياكسدحاشوالشلهدق

واققهلىقوحفيد15كئرابصرجماااعوهمئبوليفهدقوبمخالش
لتصربمافىقالبضمهفعألووافققولهودجماآلبعراآكلمنهنيم

اهوفطهدضعالوفذالفعلكعمالنيسلليلفاىوأحاذالجركا
اثبالغقعنغيرعببئالنبنىتنبيههوالجرىبعفهـمفقواللمصش

منوشااكمحودرافعلولمنومفعالفمعييوفعالالتاالمانلرالثعفى
واهانفعطاعراشعنودمعطابأسلافىافياذاوثسأرأثرذ
ضيرممنأتورهـلقلةاصوذازهغهاؤهوتحمنوننرواعأهنونزكلرصبم

فاكلمملنثطهواافاصلحولممانمقولهلممستااليردعإنددرالا
لمفعوألحلالعليلداامماأىلفييىاقاللمفعولاشمابعلرااأقوله4ثىأثا

15لياناالظمهالوليصتأممفعويلغظانلدالالحقغمواالإبفهومن
4صداالقولمجرلعسمعشثادلكلوءقياثفعامعملمهوانوا

فماالالصممنعولقتأهللحدشالموضوحللفظابالدلعلىالمنوللعاال
لحلتاعايهاتحرقعامللىلهالذيااليثااؤللئاكولوهكذهومضروجؤاالمععول
لغاعلاأممتقئأالغاالمحالمجغهاصمشافاااروطحببنامذسفتأهل

كلمنفولهلمفعولياسمافىهناألذمواييغااوجغففافىااهاضي
لنلهفوملرتالممدايطالكليفعلشا41مذهبصيوأوعلىؤسدمعنأ

دحمااتلهرفوعونجانضرهلمعلاحيشوتوضمنتحفاائكطلذهااوغ
اممقكاذالحدوثنىصنففيحمرالمتنيامهـدسىأ15الضربعلعها

قدسيلتامموالمشهةلصفةاآلخراجلفاعلااصبمتربئاغطفىالهاا
علبهكعرفوقعالنافففبلممأفلفأنوقعبالبفةجشهظ

ايحمقولةمىلمفعولضروامافكرعلىويمثكلهوشاذغاخالاشوارؤإدنع
خالفطذفامالهأنيقالالسقألاوسالجآسمهلتأديبوامضروسمعهفىا
بفولهكفرععامابدحةلتهىاالمععولمرلةلسببظرفمواابنترلللا
لتوزاأىازافيفولهاكأدأاآلنرووثروبمؤعراكرمبرهفنفولزصيم2
والمقولهصولمضارعوالمأضىاقيالالثهفعاإفرلههمضافخأ

هنحولوالفياعربناتقولهوءعيهاالفئيخهفاكمالوقوعواتبهنالزمان



اة

التفصيلولشارحناهلىأللفالأاالجؤوأماافىالثمرطجاغالخبيربأن
الفعلمحلالفلولهاكاقعاللحالفااثهولىاعصالههلالوأقحقالس

صاءيالعالمهـلمبنىالفعلطاألمفعولكعملصماتجمهامملشرطالشثواليصفيما
كىلهاأوكن17بناراعالعالسلىتحبرحياراوصحوصدكالمالمطى

صاممبهالثالفلكيالمفطقكاللهواصدددصابامعملمأىالمجههالصفةانداس
وحناتبحسنعننليحستاحشقوحنقولسنوتجعطئنشواتوا
ماتحفكمححلتلوشيفابتدذوظرروظباقبثيفارصارليفنضاتفولكا

نهاررممطانتدربئاصفلالنهواحهفينعرتملىكوالفاعاصبكايعملا
لثبيشولكوكامأخوفشابداللهلكالفعلثقابابلنهالىالشالنعهاأ

اهالمشوالصعلىحدكلتلواالمتعدكالئيالعأصنهالمطأشبهتقعلقاصرول
اكلوأقولهالحدوثفادةموحمقهادوشاالىاعالفادهلغرئفمسلماوفح
غيصةتريطمسلقامخوا4وادنراللقيالنمهنافيصيمأدخالفة
أقالفيغىنعهىاالعبالرةالحاجنخيهذابنآجييلممكنبرقبهءثاهيقوإ

ثعلصعقالهاغإساإ

حويلىصغئصعفي
8ضعرموصولاهامسنادا

ؤبالمععيثبالحالونخنص
وشفعمظسلمؤضالسببىا



األطداالخامدتجااهههفثةمعثمثيلمالت1ءيبههبضآألال

آفىحلالليشخهـصافىلعثوئأوركالادأففألهلمؤأ4ظهءفطلهـثهفلألحعالمعلمألحملىالى خأهعبافئالمثسبهة
نملئيثاعائهقالمالرلرللعاهلففيةلىلضثهالابرواللدهايرمئهقمحثللغ

أليلمألالفئمأاواأإلألنهكامجلطالعنملياإهذآإسالخائبآإبباكلاصغلمانهلىفناالنصبالجهيحلم
نفىخالفيةىافافىألدزسكلنااكأبثصامهافالمافاالاءةوصيهاإلملآدبالج

اصاطثةنهفيا
لعوقدؤاليرمعفاعليحالواالكأواأىلهفااثةتهلهمنهاطعمغماهوفالصآزيضن
ناضئالحفضدالنفعبالةأميثفىيعنىسالتقهذالىاألشارةتقدصتاردلكهس

يهونوأليشأرفعمكننامعانهامابللصاعنصباعنصداألمعاحغادنحؤقماالحةالمبا
ظااخظفافاؤلعنماأهـيمقسلىاالئمئاضافهالنالصفهعبخهرفيعاالخزياللوضصرزور

لثىمالمحنضهوهواأضافةحمسوماذكزالشادعمبخلماهوهياراكصدااالهصهدأخرتقسحشن صفةالتفمافماوفرحهالترفيمفىاضنقيحأفيدلئاليلزمامقصمالصسالتهثبمهتهميق
غقبلينينالهفهاقيممتترفىضيزمالىاشعنهاآلفسرخويللمرفيفهاتهايقههولعاشاطلفعرلإل
نفىحمنومهاعفةاالنادنفماضافقالثعفاللزمذه9اثاليملقئرااحدهداثمنحطاللىصس

ئحوهدبالهاهالعفةواناانهمالثافىلدلليهوامفالملؤدىمالطل2لمثزمالمعئفىأليااللهفمعكال
المرفوحقالهكىمعكانذكرتمهيرهنمألالىسندمتهالالشنيماوجهحعمشةعملىشكهانلأليحع

اوجهبارفيزيدصحههبغالنمزورصاقحىلريليافلهذابهشكصفورازلملةواطكبتا
ادسشماعدانكنجملتللىورفيكمينداةصشدادضعيرزفاطباألمافةوهـهـءإهأل

تسنداألؤالجمنثهصمىاالجالنأالىبماتبكالبزفىيقالنويطوجالهالمععيلتىبهالفسيرلخئ
ااطأليلىلمصماكلخمالحزهواصلهاأأااهاأليولصثبرالفعاجمطهـارإبيمالمراألقلربتوثسريد
النثازؤالداءخعةصىاذالهأسنةانوأاالنوبهاآلشنحالفلىارادهمأنيداجلهضالرلمجا

لى001االناعإلبنصبعحلىش

إللحاصلار3وفلةالىآلصوبةالوفالبباهأللملىلحااةصمرااكينعضاباممشمهالافع السه005 حدهالفعدكطهـىااكأشاا

نهثالمهالتثقيةبأاحميرأبمورأوالهارةماقأإللحلىتهالألئىإتحراهااأاالاحبموشرالحغ11هفعوليبمثسبهصرطو امئقال2فدماعلاصما
بايصفشمهيردالالتصوىونلالفىاألمىصانهاالنهاأموروسكشثالتقدسزاهازآلاال
ومنهاأوكضاروالخعدىاللوزهمنقيصاغالعالكللبخالشاشتىل81مةشفنهانطدفبعدئم

فإاالتوفثايمهالعزواالتهاناطيهإلطههيالطأليرلصالمسفهدنستباالص
االسؤاسعمنالشوتدشهاداللتهاعلىقصودثنمسمعففعلمماتحالاومنهاألتاضزءه

اتهلىفوممماولشاصابتكطوبغماطرأالملباوءاكافىائرأوبعإئالململلةيراععاعلىضنمئىةاط
اطدوتطالفعمليئفاحدمهـدعقريموصساؤهمرضوطامفمافاالىلئالاسعالمىأفصىاهئ
اءالمحنغهءالفئاصاقةيلزجم

ثاةأتثافادمهااكحلاإممرويجوزفىلجاكنرلظرفيوعديولها61وهصاحيئدرألمأدا
ةاإالااللمحالكواالأمدعاموهأومالعاعلاحمالصعههزؤفارقوخيرنهءمياذفهعة





وتمالتالعالضافه

روشزيبراشنامذ
جهوالحسووجههأ

دللىجيالحسنيأتبيهـ

لسادساأغلشأالبرج
زيدابلهفوقعااممن

بمعنىوبهوطيهدعجمنى
ؤوممهلمالصقسهال

رومونبرولىوخنجمعنى

يهالشولفعتانربمعنىاهه
وافشراكئمىامةجمنى

وألبمتخعوارواجمنى
خربرمعمو4ينأوالافثف

اجيفمبم4

نقذلمفشعرنقأتكوبخاأاماملى9فىججروروجأوبنأنولننالقنط
ااألبكوبثمهمالىافاثثوجلىالمحعلهـألبئكلأنماماستفلىفايى
ااوهجهالامىاوجمردبيأيربرجضاففاأ9هضاكيجيمفائومضا
لجلالمسفةبعثانتكونآهـوبخواثئغثهسوثاسالهمجربركيجفامصا

اءبرههيوضىكلسهايهوآنبلماالضاررتثعوامجدبعأييمنكر
لتبابسوضعيهاماجلىاسعاشنردنعشلباواألهأوومعاروحهبيها

لىنضانحاواالمصرفةألضاامهاومنلمحردلطااوهعثشأاصففنجؤتيأفهودىقع
ئبجيلحاليطواللسنهمجموآسوحوهوحسوجهوأكبحعورلمجردا

قيىاقهـطلفالالمجلىخريعودالمحالهصعىهشلىالملغووحا
فيلمعالىلصفنالمحردنمذالضصفهينابماادآتأرلعاليرااالشعماا

دوجهبرالمصهغألدصونجأثالهضيتلأذالمعرشبهاثضطئخالمابالى
لمضافسهاالالمجردقمىلحفةكموبراآجمدلمرمجرىلهامرأبراكعناضعفدا
موحمنالباسنويإىسشفميرئرذلىاالمضافلىأداهف12فدلما
وحوسدحهدحسلنصنهنالبيهاوصوحوحهوجههالاجهو

معلسعتوهوالمميمافىبئالكويخاؤضرفىرقوألجرفبهماهـهوعثالسيوأبيه
ابرلصفةاهورقعالحسناهـانفسهالنمئااضاة4يفالنهسازمنوضف

لىلمضلشالمحاواوشاالمعرهبهااوالمحضمراثولىثضاهااوالمعرتاالمن
لمعرفمبهاوالمجربعهـلالىلمضافتابالواعصفالمجردثالمسفةافعيرهوئصها

فالمحالىافوآلمهلالفادالمعىنصفقمافكانررالم4اةشاقأةا

ختت

دكابر



ا3نجوافاممبثللائحنوامادشراقمبكئىولدواروفىكمدمحاداىجؤ
أنلطلسومهاافصللفعألاوحومعنالنمنبرالنعلمطالنبطالنرفرا

النعلشااسطقومئهاوايشوللىمانلفلىلئعمملىوعفادأللثيرالئضبايعل

أكلأععلىصهالههكهؤهعلىسبنمفومعنهالؤكبلهشنفاالبدأ
االالعماشلنجنأيضاهـلنهاثخهـالةالاأللبعىهصمطاالنياا
ألىازننكؤهـملقئهمنهعلىأبفلبملالمعىأنلبرينهذاالااللذأليطوقنياأصربرنتداالطااا

كلسايقالمعالةلهقالغرأكاالالحروففلشه8اهلفقكرمحدأصلقهالنىمدو االصمامىسلىأ

يالفكلصلامليأااهلىاسمتأسبابداواناواضحخأفرقاملىافىويلشأشقارامح
اظتألةوهوعلىلالندبياطضأاواحىافسأنةفعلااهقاعلمااعومالؤنتوئهثهاأ

يداالصلماممىاهدماممىاكرشاكؤلتأفىالبانرنثرياأمحعوداجبصهـماهابمعئ
رواتافلىطلىارةاإمهدهمخوومافئالننكراكملهصىفآثالوبابهمادهومفعل

إمثألوكامةرمئلتهتمصعاكىنكصضفققولافاعلذفمىيرفةماللئودتكزونهففالؤناف جمرباضهخمصفنحالمؤفهومعاحوافىااوحوفئفنوازاأوإعوحوأ
الشأعركقولخبأجمعبئذكىهاالئالثالثةمماماالميعلىافاشنههآاوجهانرافالوسوضوجمماأ
لبرتاهـفهاافىقعادهمالهـاهليأشالعاماالضالنزهسبقدناهاالالنوفبمفه

أرقهالبنوهوظدالبسيطفالفيانجماساصالمازوامتيادطش
مشالمحرفاانعاصلئوانجلجئلفلرمىاوفدجلاعليمبنىخروهرالجبع

شمربمالهورورانحدصهمممطفيقوأللاناعرابيقونجنىركتط
أويعافبهلعنالاالاللغاظاهعاهىصلخنلالفعلاأسمقوله

أفوالقالدلأتاالفعلألومحنةلنأررالاالرمنقأوأحاهدثالحدا
بولهظاهرقهدسلمنسبهاذالبطصعىثافوباليخالصرراحالاالولا

اتغولهـعليالرفيونوبارللعلمحبصرييممنةجمدبانثالثووالحماثحة11
البعكندلالعرالهلشالهوفحالفعالافاالخاواحااقيقةفعالأابأأ

طعوضعهااالفعالمعانىااماباالفولفوعلىاخعاخئاراالخفثوطائعتوا

أبانماالقولطلىمخوالضوبعففولبمأعذاكمراختىعيلاللتدؤةا
اننائبقكنهالوفومهااشفعطأاألفعمالعونجعينضبعنلفائبهادراااص

لفعمكلوثهماانشصلىطأئفقراالماصدنصبوهوقولهوفعماههموقع
صرعمالطثوياىلبأهدالغقولهتعرجاءاالحرابلععنالموفعالن

درقعصانالمنقولعاضرجعهلتوضجالخافودبلهضجلتفىلبا
41بآطلفصيوهوقولهصمممطمففلاهعيأفىيدفعيوهوروشعمليقسمإ
وخادكفدمثهعلهفىحللونرلئاحهملاالصممسدرفعفىكانرازأ

اورةباألف4بلمنذتلعزكوهوامنبارمقلمعصدغاواانطهرلممندأل
يالجيؤشإلفيقالوأثمالعهلنةزجمباألضاالمغعولىجمدقالزك

صم



معنشسالجمالنهجلىمكلصمكمرفاطثغانلبهابغكعلموبفب
ايرثكبلمفلتلعوعرمئينلييعلىدأبخاورليههكلممابهـهذيالص
اطاباكحبالذيدايشانئشوبناموبمملبافاليثتاثالوتةالمراانثبه

ادفعيودصمعيودسمرمدأورحلبفالثةيتممفدكرلبلثخممىتجدأ8ا
كلرقرأثعكل15ظلذكزكةألىصثثفالعمتإنروكالوفال
اشمدأحدوسمعلياصلىقأكعصشاقشماحركشلقالةأغآلمجاا
لبطوقامعالالفبيلةاجمعفرممهجيملجعبمياصطفسعقكئمهـبابو

جمهاشوس2هاماكابالرنىاظاهراونلباعاغافلفعالرأسراأدعلم

اهوالجماجمعيالمشتربطودكلوفطهاهـعقفلنفراالعراباراسأكااهامفاذراءا
ادمعنحلقصيالاممضاحبابلهافاكلهدمال3الجطبععصالعنبضالىمتخدقكأاأل
اضواسمهدواتخلضالقنهواعسرإبهكرالنهحلفاألعراسراألننىلىكفايهئبتى

اياقالفبرأكعننصجالناتهفولشكأااليفىخمبرهادالثاهدامأنصصاألوانجش
111ءةيخاعلىالجلجمركاظكباالروايقعثعلالمعىعاميثىااصرخثهآشلمن
الجابمشكلبراكاشكروايةلىىواهاليهمرراصهلخاحيكاكفاألقىكو4نىملى

يهالرعلىلمعنىبهاالمةمتصقربمكانالهاكاعنةننمسكاألءاعهـادهوفويعامفىر
المااربثوالىافرهيرالكمفالعرباقباثلتتركاليمفتمئاااوفعلبفبئلةيعمالسننهـام

اثرفيهياتاظالتؤفهثأمومحلكهالطماأقوآاإلمضآهواصاالئمالاثعلهلمىآأفىمالمحعبرئابصهابتداوهى تولهارسهئىوحلي

أيئواعاهلنعئظرهوصرامكمهعنقولكشثانرصبهلالفعلاجمخىالمددء
دومجودداليعىيىمفلوبلهطرضمنائملمنفوللىبماأذبئولممعلعكجمغدرلصوورالىانفيمانيائاو

انهالألساعنظصأصالنوعموهنكميىالثاألاطابلىاثبضعياايضامحليك
االثصنأشمنأذاكنعلىجماتيامىافأبضاتيلعىماللتادنتيمشه

سعتزبرحوباوفاملهفعلمنعلبمأتنبمعليبمفوبهحفبدائوطمألا
أئخلاتننعيعهـشماشأنلزهوااأىنحمضافحهمعرلدجكلىمقىأنغسق

11ضطرمثاذصهخطابميقالألالجهوضقاليانجاواخواالمعصلىتعليلثفل11

االمععوليةلسكساشنمبعلىااألهرأسفناللهامنموضفىاضلفوائملخافيلم
امثهاقلعديماملىلحرفضذدمحراوتاثةطلناصكلىمرثمفؤأانلو

احماتمامعلىبهاالجرإالضلفهوقيلللوفعفلاكيهاكاعليبغاالغعلشام

3ابعىهماافعماولقالجللونواامماااطألشاانعوصائىواظاأكامطاثوفعففىإذاإالل1
اأفهالكليألناالمصرحفيشالفجمفربمنجوالجرلرفقطاليقهواا

أسحىنالإلالكعولله



3م

أموراذأنرلشعلبكاحدالهعدلالمافعاليئما

اسملمجممقولهاعديائمهئعىبتشالوجموشعيالناللبامؤائاأفي
تولهلعرجاصغيربنكتثثهبيهاكقوأقولهصابعأرعثأممثقانهه
عمؤلهتدلطيعهاعادونحكيااطيمهاوالضعيرأثزندخنههاالأىكليادد

اهفاطالعصثرمشعمدهومنفودملجردبهإفحصعاناانظرص
لترخمروبمممراعرانهـدهرادالهـواعراهالمأدعيلكعنىداروا01أر

يداوسىعىامتامولهلىقصعيراعواوأوقالزائدتمؤوااللافىنفوا
لعلااكلامعمعقاموألزنجيهحواهـايررنحاحدفيممىدتصغيرثرخيم

لمحفعوللجوتأشمضرناناصازدلواروفقائحعيلهافااالعيواسشملىبخ
فعليعننيةبألنهقشفععوحواعيهمدأراجمعنىاذصكلدفر1رمايشالوار
لععولمموناضرناصبتارةلثافاكولمتعوالافىرمجربأمنعولأعالزرو
عفدالحاباعلىفسهتعميفمنصوئلىصاتادفداللعمونروطزاورففرالرر

صلراكأنعنايويداساللونكنأوخالىدثكممورادادمحوعصاس
نقكاكماورواراوسثناارواوبدواصيراعاالوينكولركيرأممد

اكلددبزددأوارفىاهاجمؤلر4ففريتوطعوابحلىمذللصد
معربالمحنمعترائنويخهالنموحدممنائليليصربنافئفعلافسويدابم

ياهواجتألبثانيوفغاولهصغرضمانعوالدليلنونالكلشهعربالوكأت
ياضعمجثلحرىقالهانصغيرشخيئمفيرأروأرقانهعلىلدليلثاثستوا

كلقالرلمداعكامهلعلىيهثىمقودايقضالمهلإبئرررتصغيوو
استاوثألفئالصاغاقحكههيهاتقولهتحمرج15كلقاصراالفرا

دقاثفيئشمنفرلدفهفوهيهاموايياهاشوايهانيهلشثهاقههلشل
سىامنفياولونجارفىاوآ78ضهااكونثالثتأوهصيئهاهالولابئمم

يهألمحوامعاطثعيلنطمثهالفهذأومكصوشأومضوحهاآلضصماا
اءحهاموههاسههاوايهاواجهالكواههاكغيروحسشوثأللؤنفيونهألم

9كسرهاغحمدلفرااانشلبلناصجلنونابعغوئهتانجماقولهوشرتعر
االمعافيفىألفتراقشاجمواومخثمرىالجمهوروثدهأطلقاكأافترقجميئقوله

111عيرذكفىتستدملالواللقم2اتصةلجيلواواحمرونكلعمابنالحوالقال1
لعقدجعنىاككنمجلعىلمتبإلعااالشآنلحملمجاتاشتلنتقولىأل

يوالحبتىرهيمبمالطوبرقالهاغههاتفولهتعمربمافقامنه
تاصاصلةمحادرلةالصععالمعهراجمسرادانالزالمحماوفموضم

صصى

قوقيلزابلمبا8ورضيل

كغلوخزبمناكهدمهئا
ألههاصبيه

أطايقياالأمرتكياد
مطهاجمتىوتيدلجررو

وهوالهطض4لمحاوما

المضارحلطسعىكز5أ
ولخعافيهضلبهق

بعدمخبئهيمالهـيئبممثا

افشظمبعئنهتاء
العفقههاتلتفيه

دكل

ما3وأبالضهبهالفخل
مالىل



صهصهـوجمغئاثظلهلهعاألهافىثيكرنوجمىجمعىلبادالل

هملجدازراألشدناصماغلعناقاشنمهذافولهالللصفبهالتظل
كرافالفلحبببرأمابااقيلمعاثتةبكسراقلفطاللفرأتضرالمشنةاهى

حمتاعنلمشقتوبجاماهذتجمثصرالمقلمداالمعيأكطأىالجدثا
رادهاومقفاصتىكناطللماررالمامايسهالوشردبهالقلمحبمبقمابمعافمة
لئتثربلنهاللعنالتطعلمهوالثواكقذافيتحهجمعىئلىأبثتاد

يهاوكعضأفدرلمواللثمىلحالانصبحلىمحلطيلىعولباؤصنوموالعمالثألطرا
المعقالمجللكورحملوااألحثىقالهاغمالؤمحشتاتلهقيتئدثلععاعالدظللررراكاللهشال
كثيريخهتفتاولكلوبرتغممىقحعناريلفرولشهككلىانارااماقبلفاعلةعهريئ
نىاهوأخومابروأعبخندحصانحاإفىاكمافحادجمربخمأطكمالتلدقلىضعفان
أنجدتلفذاحيانكنمحيصنمهالذىلطعوبيؤآتاجمعآحدتعفأجدقياوهامالؤمصععنات

والمعذافترقيؤجملكلكهىالفاغلىيسالىالشواهدلىاثةطعمقفاأحبأااخمكمابرحيلنوضم
باليافيومراالثاكلومضلىلهكورالمزالششصووكوراافهتاندالمجوزجمنداالص

بالنرثحالموضخهلؤملعىعألهالفسفوعاالهصؤؤالمنتاجمثيهوموافيجموعروبدماسخز
النكديصبمعنهاوفياكامرلزائدعومجقلاوماجملفعل3ااتاالمحرلسفجمهقهكايخؤغن
فرفااالاكورهاطالمىجملىعههـأمح5دامحاجضصلؤععبنعاالزبربنمايخالشنان

رالبتاليعفنافيعواخمينعثومافياامحالوحيااللؤمعلىفهاولالثالفى
لنعرتامرالنهااملالتنرقاعشلتعملىغاتضااكهناعصىايعزحلى

يخاففرفقعالالفولهتقابدلبلقضافوانهالألوراهـورعلجيمالهراألاما
شالنشامىاالشهةااعفلئعااعلىوقاليسفيث1أحرممسا

تاجمزإفشبسدلولمصشثأنصامأبخائممدونهل4لمجماالطيمنهمهزشبعأاإمما
شعجهضهخووجمداولشتانردالدمارائعقولعبثداعىيالمهىصاالخطبمدخرلى

اللمااالسمىارالصجوزاالماقالهسينىقاالوضىانونافخاللعقالعلهاأ

دووفاعلىمينامانىائدفغعاالللأطله صيخدليستسنقعدالرواشمتال

خلهفاتالتثنبهلىعالجلطيسهناكصلالفدوهىلةكيحتاتابامأ

منالناءهوألييمسشيمادكلىكألبيئدالذتائقيقالايرمفلتتركمشساغاأ
دالمغرفىبةيرقرافىلينويئيقالكأبةالنمديلخمتساادتقعسىصصت
ااحدعتنيخائئقاؤبلينادادااكفىأمزبدينفإببخهانال15ممدمأ

دلألبدجعنىخانكلوننفىااالبيهطدخولبمةفىماصباواالضلإليئصنهس
صدالدرصاأفلفىاآلكوملالمظأحدهماانبلثعىذاليىلتزقة

بلىباحئباراضبملفهبثىطالاعنجافو4فنأملدرمداششكفصمة61
ثالترئالالهقراللشاداعإاتمشحرلماألعزيهىدؤولهو

8ءهصاال
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ررئيأسيلى4يغدتممنباليهفححئانصرينخبرإنهوكنميألسلكا
مللفممواللألالعرابأالمعصولمجاثطىافدئحغهضصيأليليى

انينابنادلنافثهإشفوبنهمظعلهرلجومأدلالاهىالمحقعلىلممثاتك
نمنهلعهحفمافوسيمبديريدلنهليزلدعالمضافاطلعنكرابئ

لشاووفاوقوحاليعلمماانهمععقونجايفىلجثملىعزكهأبنحيمألغشىا
مةلمحداوأهافيلجعحىقولفخفياالديتئىىبجبعسقان
صجفينالجوابالىوصاأيماثوبدفيبعضلبعالميتمأغلمجوافي

زاثذمحلتتتهديرماحماعلىتىجاوصيملعرلاتستعملىلمظرلظاهومالتهان
ءارالعففملمنابهماذاثاميىاصلىزبزدممالفلبمىولئرعلىأرمو

بنألمحهحمهخابامولماررصسهراأاموأمقأألستعمالصؤحشاعيخقفقولهيفئلى
ظيعهومالكتريموتخمىمايهرءلىالمحذثينقبومهلنقهـبقطجواديكواطميخدمابين

صئىنجعمئصتعملهلمالنة4للزعدحييالجوابلاودشتانفاضقيهـاللفغدوتح
دقاشعربنمررتمعاالاسوبأمولاليامللوقايئلنوتدالىوفهوثالفعليغكقولهالعرا

علىهـعاموعولةاءضيخرخفيافكلددممنالهالمحلدعدصنىفملىماولثمتلنطريقفمالالنىحيض

ألموضرولىمللمالعانكوفي4تراتيانشنانمهابضطثهرالهثماهمفيليئيكلصليأفممنيعبو
ومةهـجحوزلمهإعوقبرجؤولهالصىؤعلىمرجفالثاشثعمليخرهو
ولؤجمعأرعأورسبقالستثلدساالهفيردعاونفيلعربأستعطنعى
عثىأخممالفالؤذادقصورخدالممواوأسعهوصونفألوجةادائلاهايخأشعاقبل

تدسحارمكىأطهالمقرلى4تيرصببععاثعتاتمياتسعمللعرجلمااتنكألما
بنرلةميتهلهعلىماغيرنظرورعىشتآدشدبعدعينىألامنح
بيهاببلانوةعاناؤحهمحلىالىعلنعوهناولفاضيرهولعالعبا

الميحمىذحنتعافيقالىاليختصاثييىاساقوللىثأقعفتأمل
لبعداديونواكؤبواعفدالهعالفالجرارمافوالثألداألبرغيرال

ألحتياراقلمنعالضرورمحماررواوأالمنيميماامثعلىشطلجوأزاائعانجوا
كاقيلطهماعىعاصحوزششاقالرصىاالضمكطلبحربونحاوءيه
ماراودتدجموغأواليونلحايلنماعمادبعةتاوالمسابثناس
فهأكللهلمستهالنصاعىجهالضاسترابرفحهولملثعسناقفاعلىلينيرند

الهمؤانماإءحاعاأحقنجلعماااالرتشعافكرفسهفهفولهحقيداأحواله
هلعهلنهعثمرلنعمكرعةنكضهتوحترتووأومةمضيتراناما

ديزكوتعاائالمجردقبزسحقالكالاالتعىمامجاالضبطهـاشىاو
آلخلصبينهطاةهواآلضلعاسمشظركةضافبمخالوشهصاوآ

ةاصكلمفهةلهامثرلضةألسابركةتاضعبزتىفهزعاثرمهنجأدءالتنمع
سكضاأدممشلملقلسقثايزكىأزرامامالهاهىللواحؤوجمهمغبحنهنعأ



ألنبماااسئطيعفهم
كعلوهوالفمد

قلئمبلىفااهاللوان
ثاباريدزلمورويلى

هعامهفامصهجمنكال
لهيالذأقلثلعرلبنثغة
مصأأصالدثزلداؤور

هاشابممقوفعلي
لمثلمعيمهذفقةءاهقيهه

معولمحاانرمنهايهأنننوا

هكلبهآآلنضولطمسددال
قفاللمنعلىراد

13جمإلمكثأفثاف
علاقهلىضالتئلهقه

يقمليمامنزتصنلىيهفئكلى

الضافففيماماءلو6دكشددأنفيثيبعثمزقثدةثقألثقامثل
ورنمؤمخصبيينأربالضهةاوبالمااماضحةاوأالصددةثقمثافامكلا

فقعملفامرتعنلضقئفاحمدكلهفشطصورةوانعثمشسبعماامعيىا
مهولكننكلاقييعامعورلجالفمثسدمركسرهالفامشؤغثحرعمالتنو

لفاقعددمثطئمغنوحقفامالئواكاألنافىاوريخثصلحوابحفعأق
دساببالمالئوأفىلسادسةهـاأسكونبأافمهوانألنسهعدئنويخلكهمروانرا
هسفااستطوبعضهمأفولهئعريماءينبعوةمحقحئهالسكتجهاأغ2
أأفعلحالعوهوااقأتولهالضىالىاملاموردلظرعانعلسموانصمما

طوككللىيافىبقصعريضعلوطونيامماصاعالنافواافتضهته
كيىغا1داافاللضاففئاأبعلئرنحومرعتمهالمتال

نرللمععالفاطالتقلرموهومفعالحغئفاكأالقكضالفأفههـوفا
نةكلييماعبهوقولهعالعودمامالجالحاقاللفرععليهمو4يهمررتغ
عليلهـمعيرمضصعمادنحاسكلنهحالمإلثكهـمعمرللقرلهانفاه



ماددبدامعنفرفاعنلكهألأصتفرامراألمكادزمامددلولعاعنالقه

لطلمحراإإيذأثظوطيدفآقىوفاللغيلهملعناللعملدصالراتولهقاهتاالاهآلاغكل
نملسالودوصااددادقلحالخادجمامتغاحجمآدتلمجعميلماويرالماليما

اغاالهمالعقدأصيأابعمئالعامدالفعدلجتنهولقردمالمثاعره
هاالظاكطوالحتأددفةالمهوأجعفأشنزادكلدعندفالىسواعبأرضهيلئجفطثىفان

لضصران41القللىهنجثلظامتتفىفيراسهوقىايشرفعاجحح
خبراأعلمانمغقم3وتلاتقرالنحىمحثيمعالضجمهؤحميدادكيهأنلهطعالارصتتر

ألد05لبيكؤطاالنابااليتدفعامحلمعنأنعثلىاالسعمكيدرالقىضماينانطدا
النهدجهلىالأممالحمالثأكالفلعأخبردبهوالنةمالعنمعنلمجطتىالأفملهفنهىاالعنئةفيزالد
يملاهنلىأخمولتأصابهالفصزثااةادأواآألهفايرنكتةلتأفديهثالتامانكتظ
01جماظافاعافةطعلههالمههصلىلالنرخالشالرالىوجقانى
لىحومليرأنايعرربالنصورأياىأغالعهلياقهثوهكدائخثةاجصيهعقرانلحطه

عنعكأبولئعزائعلىأأقضالبزهفهلهوكهمئاطوسشكأنحالنفرلهخانرلالقىزنولمحلسالصن
ادأخافىىةيوفقيفيهطسملىكنأحداذاسألىابنهفقاللهابطحاهلفمدهاطداديئا

يريلثخأهمهمئتلةدجمعقلفيرروكفزققماللهصثمالهوالشقيقولفهاةمسئقوإلشفكلزكطسفيكن
دافىزءهقيوأفىجقوالامرأائعنىبانابنةشلئطهالشفأباسعفحهاأفىهـ

ثيصولهاالمصفمبائطيعابركمنلىيخنيلهثحصىامنغهامهراشئروفنوككثعلط
الطرفحميتىيهيكلبفانقولهمثادلموصفدخبرلموالوقولهالوالطانحعىصاةاولهوةمنه

بواذادغقلتيرالمجىلمحراذاإالممخقابيرلجنأتولدغواآىضئآيشمدالمضكلىقاتحئ

ةكأبموكالنةآدااهتنهيلأأدواارلفاءاثياصمبابماذسلىلطرنحوالمجرلراحتمدا
العدحمليعهمثكلىاجدنفأةوالموواءئمائواألصمنافياالصما
شابهمثااءافعدعلعبهياأصمأصفاكودرقولهاكالعفالنورلذانومرالوالطرشوالمجااليا

أأبروأ011أىلمعثلرحستىبكلللكيلصخقاأثيلىلغاعلاامتمأدابمالفطرئ
لهاحغصمهلمرصروأغأااليةالويالمونجامنلصالغاعلييعنمدعلبيالمماالمووالنىان

افهاصبماثناائسملحنأصوالمرادالمحاهمحالناأفولهوانييوؤالعؤاالانراكؤذذإا 001لعاالكعلهصعنافىشالحدابانهصمهـغحرفيااصعمالنبفانمافهمشاغ4
الحالثمادااسعوعهللرككمحملىقعرماالمصنفوماذسالكاثصحرهطلقاريفازاانرتقدإ
هـاغطثواتوكانكألمأالنناكزيعالمصطالكليحندلآلصوييهمثبناهـادمهلبفمىنواماصمنتلهأعليا

االانوفإلايلىأجميملىظايزفاثالمعنىمكأعموفؤأفبربهامالمنفولاألسميزلاهرانواقي
ويالمفحهالمصدهـقالالساتجقفىطإلثك6اأعواغايعملافهأقولههد

الفجاسسقوئأطهـمقبصثهنؤولبأللهالياقامفهلفاقأشتجرعومأيهقف
دلىخحولتأععلمأكضكقعممىاالكوفىيمآىأدىلبغادقهـااالضلاخلىهلكنهارأيقم

اضامعحوتع2زوعدالضالنةالوغبولهعدمدواجماطفالعثيعملا
يظوحورلمصداأممورهـةاخنداترااهزاأقواالسألنميئنباحالهضمللفطوعدك

تأضثامثىةثالعلىأمحتا

ألئىنرالحكخيموهومااظهملىماصع
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احدثرلعنهلالعيراكمطةأبهأنطياهمابهاهمآلجكةكيتاليع
راميصسدئهصثماغففالارقوقؤماالغلعهزلفةلحأهبهبم

جمصرلخامحعاالثمرروهوالشامرأولطاقوشحأيأىههـىاغأفولهيان
طريقهفكلبعيشالراللعربملليرحمنسبة6تالمفىكطئمسعاتهنضهسكلأثنلكلضعى
لهللغشهعلىاالشياضبهأعغانكأفرؤفاننجخربنكوههعبدلدتههرمصمفهوفكاللمعمل

امحبلعوظأهثالععستبتعمعرفدفااللعيئردعكذنماالمممريعمصمقهقما
قالصرجالمفعوإلبالمحمثرإيدفاقيدامىاللفصسكاكورالمذأمكرانتموسااحااحياناهـلتهثموا

لمجسلحراباهذاوعلىباوغابنرجللصيااقانعقالىدىالجمحمىصتافىممرتجوزأرومنلعمم
مجهعئلهبيماميئالىقالانقىالصثهكألهلىالبيواليقالمرادقاثعئللمثاحمرالقولاحما
خبرهاانهمليهـجليرفحاذمهوراالمممفعهلعماصاباباشيبهعلأعابكجالكأظلى

نمالنطارالمئمهاناظمأمفيلمحندفرجيوقيقعتالسالمواهعىالسالكلخينغضا
يكونالأنذقاطفهامولؤددليهكاكمصالمهبيآهدهوطفعلتمأجمقؤبوظلىاإفزةا

صلظلمصفةوجمكنظموثنميفعلدااليصالمجرياتحيةهصبالشمنااهممأحر7بنادكلهمصابم
ذنطوالصواأشىاليزدصكوىمينمااضربممدرهممبالغهلرجلومحأهصمرجمعئوطوا

انخبمبهءظمصمورجالعمصدرالمعسابكلتآريهنفعالماللىةبصليتاسيمموصمأما
والعسالماوجللثمستزعائلملىادمافيولؤالرسلممالماوأهدىقولهنزارجالهفعهرمجاذامص

بلبقعتحيسالمفنمنأقههالتطالمفىلصايهـوتححقمصلىفولههمعولهآالسالوأهلباثصدد
4جعذثطيمنترطدوحياتحيتىمنلمالعالصئلتدولهلعطمكخظحمانقةلشترعلىموضعنعبجل
ئطمثسهورولهالهعنىئقالاعيئالهمشاوليأقهلهماباهدئمرجالوتحيشصمرلنها
االنأركلحالثدللدهضفالاهلادبعضاثطرفىحملرصهـىاعاباالثاهلالجبمنالسعالآالهد
لبماأقهتلمهقاحتيالجءدكلهـعذالخهاامتنىنسبهعقكتأبيقرثخبراقحيساوظمقعد
اشناللنبهستهألكباتصكداكنادتالغائهمحلىالكبعشتملباتابشميهزفايئتحاتبولهظ

خمهفاءتادجهذاائئيقبفرقالماهـنقالناتعقنماقراهذعهأثافيهـااأللمحمتعنألملي
وزعتآخافرأجنمعبالجارلعكلىستما1ورفعهنصسرحليرولحاض11قتفاطرهوماابعملعا

لىااللصسرابحنرافلالبصرباشضلععمناوأفتىدلثفأهدكاناصداثاالصاءمىاس

ووهقالبدوانعكتخبردلهدااليتمكيظلجيتعوبهابخماداعفممصابأابجءلمنءالللفكعل
ذاوأثغهئمفاسخسئهالغاشضربئررواطلملموعارضىزيدىيهلموجماداو

مجروةيهأنقىالااللهثقدينارفعزضناضبردبزكدتلتىكرمامررويناربألفله
معاتفاروتلرلتثآمونايودبالذىكذاجمىمحمدالمامااثرادلهاليسليزاوترله
نوعةحمضالمعارضعنثادىقالوألداحهـاايزيكاإلدرادغاابهقاءقامل

اضذااركلىالمعالعئيعآجمةكذااآكلعىوئىلفيلىاتهىلسكيتا

باحضارثغاصحىوقحثمرالتعممكقعصرحدسأدصكعذكايقصا
مشغوقاثفىواالنوآوأعنآامىآلكللهرفبطهرالذىنشأب



االسلحمالقذعنماتننولقالعقذأالصدانمشهلمعحبالن
الدأىثقىااخبمكينفزأ4وغأعلىؤكلتتريرشفناسانتهىفي
نيالحلئخافننههأالولمحأانبئيفغالبمكهعرالىألمحمنفولههل11
بفاالرداغأقالهكراامايحعةابرأقيلهعطملوألا
الغو4ابغثانعصلعصيرا

بالرالفيالفطاصثاالالللجانبابانباحصب
ليغتلىأصربكلؤابوئالحاالصلزتر3نربممرالعتشفحسلهـا

لبهناهـارالذيخألغوبمابفناثموئعطاطمقبعشكلبحانففهرقردىفاا
شفيامؤيلنىفىنعواألبلاراشبكسراوناطاالتهاوبعدظاثدبفهله
وأنعلخضاثرلوردهضنففهعمنعلجغراوفيوهنصلىولر لعدبكيدا

هوهملسمضاشالىعفحلينصاالرلمحوعطاكدعد2تطغهكلالعومىم ءا
األولخشالمغعلافيلثامفعولهئةوالمطوالكلفقاحهـعطاألمصلرجمعنى

لنواكلمطذكألجزاطوالجزبفأكمبصدبطوااثاتصلىكطجمداعطائثابا

رئهيالجنة31الغؤدصعيياكيأفلمقماعااللنؤلمبقيهماللعآ
دقعيعوافكفبمابخهفعأفكبمكلحعوالبستاشاللفؤيلفها

االعربيالىصامجزبمبالمصرياثبقودقيلبالتطيةهووميتوقيلباوقييموا
لشلعدالمجرههكللثواموحدشعولوكلخبرهامياوخاشوااقهاالظواب

دكائدمستتزوفاعللطااىقالناافعلمافمذتالشواهدالفىوقا

لواهاةمعافسكلاالنالةولعمامصعرحمهمموحواسمغعولهماقممرلؤاا
ةجمثونجمتعالسالفردومقوجناليامغعولثؤاشاليمفعولومحعمفا
النابهابهئفىأبلشلهداقضقبناشأبضلحنانالقهلكلدمبتمئرخبروالجا

الممسهولىياابعغكثضوقيهـفقدتمدكعستواععنداألهلدلىاأقوله
لىدلموأداحصرياالشعفوعؤمثعاننصورفوفالنعالربأ
لمحفوفايصداانأوتكلمكلتألملمندااامدسا لىملهما

ففديرمفااجابواثسنفبلالدأهـجمولكامضىأفعهاهـلمرأدلبمىواف

سهألابااشىحتعمخوأفابخألالهمىلتيممعلتممالهنىااللعإثرفمداصيملرجهايراألتعلانئألئخعما
انجلؤتىاتبمبانهصطجكآالففلحلىافيألىاأاللجورأنجلاأ عيحعناهافلعماشقو3ئثيناهككلارياح
قاللدالتلمالألىيعنلضاتفضااسمجشىاقلالفضلالعذفكلاربادملا
فأؤالمنلىلعالعىاصيففيتةدالمغالضلقالنئلالتفضيحكلىالداماهمإ

ثاالمشارىالمنعولالدصصلىبلثعاصافىصفسوهواليملالمنعولصف
أعلتولعقايخالخيخيرثرأالصلعلىصممبالهعفباصموقوةوهـيا

لثاكهويلمشةفى

عيمدنختلفآما
اثيغيامهيماص

مكللفىفاسنععل
إفعاثهمياسمفىفاية
نلىتالكمبمعئ

ولثولبالتمديهملمععىا
لهالعمسلقإفدا
ثفلثممالاميتاب

أدهزالظاهعئلد

الكهفبونذهبالنوع
جولؤلدائرنرالبع
منجملوععا4أ

ثحهقو4

الممشكهلنرابعهزا
ناطاعطنلئالملوب

ففوله

مموحقهاجاال
لفؤوسفللداشجندن
وقو

هنعادكااءكلوملكا
صعة

ادهفلكلخاكيمثف
منالبعرذيوصع

باتفاضمروالهماللنصو
قلتخمخالتعمأفعا

لتفضيلاامعمضرالط
منىوبعمضسلىأعكا

فاصبرجالمكييزفص



4اإلشمسممالأثحممحثكلحمأل5رج064
4امطأكهـلىلى
ساعالييثولمفولمممجكرمبااأدههانلضلىفىبللطحنأضخهثا
لىالعررحمامكلجممحأمحااللهسبعالبنئبقوامأكللغاأثولهكشذاتهـالمحرورو
المفعوالىهفطآعضيلفأىبمامحالفىفيكبضأوفىفسمأوحالفئنثكللالفكلهىنفظ
لىااسراناقالتقوماوهعيهالنأديصادتاديباتدالتامىتقكللاليدأصمنثحعىهياكلاددفىص
امماقاللبالمفظاثمأأقعللظمهداثلينهذنجلمحشلرحدافيلدفىكنارازا
4ألماممغادمضافىكأفياالمحفىأنولهليوالمنالالممتنرفيثكللىبأفلافيباوأثرفي
دنمىأالفاصرواكمنقولهيبئميرةالمثاتالصادبهروفدلفشىأقاالقامهـمنلمئانهايب3ـه

متأعااىائألناإأصسنقوأمهمرالنشراثرثاطريقحيلىألقضالوأملىافىاومئاللتآ
القبسرأصايمنطيصهـشرطهااذابهمرافولععنظرأأالرئيادامواالولبااميالثرنجكايزأنااتبا

ربنيىاوقأدأعخانادجدناقودضصيرهنعااصالمىيرأطيدداثائاأحسىأمزثفرأهم
القطعةدههاطورمواليائعيهدالمنلاالعيخمحانببكص41العرضىنىاعا4لىمتللمرثما

اددصكافيحلمركإلجمةاالئهممبناللعالبةاناليبممننئرأتآبإعأدهمعهاقعههمسبراالندسزروأحمئلحاذ4 ببأرابصاوهر

صللهصملهكرفصوالىرولساعقمنصولمجتممسليه3ثلرادفىاحملهعثالرطيامن
للربرمةطنلصونةجردرييمامحلىهباحوجعلقنالمالييلالنفلظرفمقواللمثاعر

صلىئأللهبحوكلفعجلجملفصرحلىماأضهاأخسنماضشاأاكيامىثامنهحهامولسصأحوبمهـضىلىاناجىانا طاضه

بكلىيوجيبمعسهفعللمحإلبوأئؤلحرلحىكاسيئأو3تىإمهبصديكلىحمبعلىأهلاجمانليلطمصوناا سم

رلممرالمجماجالولصلبطهالثتموضحاوالخبررايتالميىاوالمجلةاثشهالاق4ياعاد

فاقهمغئعلىأنصمفهأصنجلتحبماصسآالبربحرلورثديهغكرناماذهيحالمعتز
قدثرحاقالبئمسبوفافدلأاستصرأدهيمالعهول9وصجرهـاسناصسدرالبرلىيعمل

بأهليداالشحإلاليااثإبظكهاالكاصآلمعوقمىفإالعىحتإبلالهسىهياانادالحبمافاصزماحصى
اخرمجثلمافأثهدوفآلاءإلعىهممرومشهد4أحفىردسافىمفعرلبهألنقولؤرراضربأ ألهاغا4لمألاناسأ
أىموالفاصلي151العربهمااالمثمارحملىلىالهطحءالهم2

وفهكهباعتعاكاىمحلينفىهادمباروقباعتبلريخأكلطمهنفكلعلىجبخىامولىتىالالمبألبا
وهوواحملبذالمحمخددكهواوالمعفيعكلبالمعضلؤنشأنبنةءآلمفاعلوألدلىاسا

هغؤاسنعسهمىلزلدافينعلأمحهـالكعنوهواألعتهلرالمحلأالحيالقضولبصلهلع
405الدالؤابرحيالحنمنه

هأموخبرآهامإاعافإنعالىيخاالىامجزاحىاهويخإزللهافعلافةأيرجملياىحفبرسأفاسيبويهحكللعاتصعبنة
05لهمحاصاةأجوازالعرلجكللىالتفقتا
ألمحاالياهالموصوفيومناشاجموماحمىوارصمحلىافاهسةذفه

يثصلنصمهاغلوامىفيسبنجسالمةافعلصآنيكيضثابالها
لعربالمجتوضلافكئهيؤىلصوكشالمحاقجيااآيامامامىالتثكلبهسممحلىدكلعولباحمتباديخكلبئ



لمجهاىمغبلكتبابهونعككثرباعنبارمحلففسهففلكلكعملعوابغضلتصل
باتجساهـمحلشثمربسهعلىلعيرافلمعيرهأمففوقفلونهالحئبار2قافل
دمنل7بانايفصلاصيمعتمأثعاليكمثطلمرصاغهكيههاوأكاائثط

منهوفولهياموركالال4رافواومدعلسألصرماقولهفعايواباألجنيو
لهنحعشهالضعيرمنفحكشرطللىباحبرالضعولمحصوآكقمشلقكلرهلغ
سجوهوأجمففلرحلولمحيلتفعلاننمإفااعجالآيأدولهلقض

بنصلىضيركعنفلموئحكليمامفىجحىهواافووصبنصحى
طفيافمضنربدفعلكتباركوفلكلتبارمحليننحتفينمعلىلمفضلوا

هاحسنمنزيدلمحكاللاوالمعفمغضولخةبرفىاكوفيبأو
عاكائ2لجمساباربصعقلاانكاترعرفا21أهوالهذارسنهبربنع

الجوادسنانهرعزبنسنانبنوالفاةالالسهأاعالياصااعيرأيت
يههتاؤمأدامياحبصمةفاعالواحيأمفعولوافعلالعروشعاالمسقورأيتا
اننعنىرانجعخالشادكطمضافأباباحممعفملومنصتعلقنائبلبفلوا

لبفلبيقاوبلحكبرفيبالهسغانغسهبمبقهنكميرليلئأفمدبالغسعقاالال
جمبلاهدأشعهأقولاميالبغيركلجمتهاؤةقماههابئرعهضهلةاضلفلضبال

فوعانصيإلعكافولعواعمائحلنبيىمىبالعاكأفواللكتعلاطمنا
ااكىخألمععولافعلاللفعبئصافاعلاحنناذلببتاالحديفىاحب
امبنىفعلعنتصلغعباللايغئويلالتففامعلأميأدلمعنكالعلعس
اوماانلفعوللمبئاأخفهعنفىررعةواكألممادكااءفلطممناحمللملقعول

للفاميعالملمبنىامعنآخلىلهـشزالدوفاقبصرلبئااوكؤأحبليممفاعل
أعافلفةأفىأىكسأنواماللعهااثفعولاخنهعنفىهسابؤسه

1امكىاترلمكاللنائبفابيفآنهواديثارفوحلفهيكاعلاللمثاا
قالأأغقولمطبتىبيععوالنىااحبباىلمنعولىفعياشفونفأعلأكم

هابميلثءايروايهاتجغئبتوإليهجمابمتوقابكفإيئفىسيلفب

فىأحسندرحالارا

كفزوراكانمعثنعيته
المسثألالمثاللفبناوبهلى

وقولمحكللاةهس

لبداليهأحباأثصأستاماد
انجصندنللبلطضن

فىكيىالزهسذابتعدلم
وعةصاناعييرالت

تواثفرالحرثأحب
عبىمقبمالفلكلىآلننين

فصلطألسالمفعولطفعلى

أصرقوحىفوعلفاعلا
بئاالنألعكسيلةا

ذاالقاتثللعكسعلى

كمردااطالبقهكلبأل
لىلنعاكزافررهـذومضا
ترلوأفايحياتأدلعرنة

لعماحكمفطصشطرثتا
علىنكرخافذمهليلا

جمىثهاالأسامأففأل

هىفيأنبرنفيه
الألفهممذوهوماهوله

كالألضلنعولؤمؤالل
وراندداولفمارهت
انلهشدوانالفضما

يدونداأئعضبد
واضداتففسلىاأل

فاتلاالفضلألغضليدتا

بغااليطاافيماصبهص
لراهذهفؤابفونبلى
رهولؤعلنعوصالىعلي
كهألالمجؤررهاأ

لقولزروأهـفدفىاواألف



لبرليربالثدباهعغاللضفانلمجيجمطلىششعحمثأ

ههااببههغجمئعىإفصطفاالمصففهوألامبعهأفاللغهلنلىلثعمالابكئبدكلففاجب
بعدهابتيهـطمنهومهمؤأصبعسببقلتابهلئعلىحهاالىاقالت

للهرلهاأثسوأةلإأكلتركلفغئرجملىحههئيسؤفميلفاعرفئأاميمعرووارلجاتأ
هحيئربنمواعنحاالنحطاطبنداوامنملمصأأالريقئاالبضدامىخيوأففلالهندانأ

عنسزورأمعنىدلىنربظنداخناراكاالىبعثمانجحألنطانجعانففلافنماتدشأدالم
فهلعادقنشللبأكادحمصنىاتنىاعزالغضرومحرافااوززخرداتالىلىافمنعربر

وهنامنع2ماافعاذاليهنعدتجبمعاثرامفدفوعصةئنهغمحنهامواضلروتفولزرركرللى
دىصةخاالماثاصوهاوراصاللمفضبلاوهواالستعماذفاشالعمانحلاأنفثرجيوا
مإهالذالواالحاةأكللعن7ضجبردأقيعماصحووامجرودهاللعمغعضأقصلجمذاوجلبر

ثرحنصاوثكفىننرألمحعنقرأنرمنداالالمحأناظلحنتوإهلموااالثآاصأنفملوهندلر
االشكوكىلهكلشاذأاآللعويقلخبرإكاقأفعلكلنمااايخاامأدأففلدالهن

هضالفمهوكالنؤادىعابدرأصهالناكددؤخوتدمظئسوأضلوالهندات
بماكلمهفافىابقمهاوتجهب

أللنبزتجوذانجعاثااللننئيةالعمصهلا4نعهلموخلماكرالنيإطافيلوأىاعوبهدأمكممعالنبئ
عاجواباعاكلغرإلأؤلتعاليرالتكولؤاوأمافعلهبشاتعهأهـايتذءيرياالأمكجؤاوالتعالى
كافرمنزنجالواآلقيكرمفىلنحيتجاشاتمأفىقةلمطاوتجبمماقوعلىاادقفرولىبمفالنغريراكلفر

الموصوفحفغمليالمبردبأتؤحأبتشااوفهانجمعهواضصتطابغهاعؤءالفصيدآلد
لمناأىالنعلعكاالفداغاوالفراوقالممفرلهرالتقديرأؤقفريقاكلؤينأوالتقدجصراليلن

حلبفىاضوبرفيفا3ثردقالكرنجهسالجعلمفياالاالسم4بدوأهـشرمصثاللأمتمفي
افمللوإظلهانخوأشهأاقراصصالنفضباسملهااثضافالنكزاجلعغايخهفأجلذوهم

فكرهاالقالعىالضثعواردوذعاقيددرهنعوالققوفأافضيروأنترا
لكسهعدالكئانواقياساازاوقدرحلبألضافتظثعبصالوقالخفضتغييزا
اجوبمايطماعقعنلمشيورماعليهداهربالطأفضلوأئمرجلنلأبئأخاا

رادااللهفتضالضكزادمازاهوأطنصراتكرفقدفااالفىالماالببة
دجمنةنمشظاعحيجهاصأزاأتآلالمضنألسداماقلجميعمع
روروواالقراافميرزفهمجكلبهاجعلمعنئاومذلتقديرآؤلعىكفروالفعلوا
ويألنانعماماجممبأنسعيساندإلوأاطؤأبضاةلمطأاوصبلكليو
11يىاأعنبارهعندسافابنيفظموبمئامباعنارلغافعاننفيم
ايرمونالذيخاحممنوأ1جلدئماأأعقاجلدوهتولهتكالناعلى

حيملىوألمقصوساسنهيانبفهثعاقىبأربعتشهديأغالمحصنالت
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بونرفيههاقولهنئأكامهصصلدوشابهنالىيخلمرأدااصوأرادآ
لمليمفانأضياماقكوحااقصدتذأكطاافملعرفةوموادجيانا

ىنألمرلجمالوصوفلمطااجثفمتتو2ضمشأأمغاضثثعألئنصد
كممالأععادالهماالشضيينعهبونلطانملالبئحمراقاصجمعوا
لتدغصزيادتمطدتقراورليرألعدلوجملبئاعالأشغماعقأحداجمديمند

معىااللجنداأرقاننصعاللهحواشلغببثبهبدالماديدررنجفيهو
اسالفببهبتنقبالقرضىلعزيناهبدوهوخرملمهلشصابأ

دشرحهـالتوفجالماالبقتأولىننزكواقوتعرصهادابقصربتهبقنى
افصلبوجبسوبجعلىفسهلسرااعتعمالوابنااللغالبفابغقهوااثطاهـكد

ارصأهـفيتمفيبرمجرمبهاادوجمكيرثذدواالفرافيهجمؤويلتز
احنمنويةقولهلماماىألفويالبقحللمفاصكعمعولئانصفىا
نةنراأونوبأوباإلنكلصلنقلهمانجحاألنعوالشفلبناغلمالثقليئا

الخزحليالعثعرقىصعلهوالساشضللعنوالجيدالتكعوارأيههبالعق
قاصفعةلشعرسللفقالتحالههافمميتمالعنقتئلسالنةاسيأل
وحهسدالممممانحالثقلينحشضبررواوميتمبمدأواأصعهغالالقدرا

حلىعوأحخهمحيداملىألسطوسئرغعزأناللفضمحصوجكلتىح

حقلهنعالمقاليخاىلوسنيشاالحاملمحسىيقلولماقولهفاالغيزوصما
تفضييمضافمارذلوهواخذلآراالغوردبغو44وأالحسئ5حزا
هرهوههملوكأكالموحمطاتجةالشفسيلامعمتدجعأفصوائنعر



مأللحرربماالفىلبربثساالاالبهعبالليراناأفىئئهاثنيعهاليخلى
لهأخإلابأماأفو4صبتقال9اليسثعطمأوجمودفاخرظائئعأهنه

لبطريرةحليثافىاوأموائالشئمرباقققتدايهفهلثرعبدات
تدلميميلاأرسالمثهـثدرلعرياكلرمسوملىأليلمقمنااأرزاقهم

ل2افعلافعلىشاشعابوراقسلهالممزبعاالولذالميويضحثالا
حسنالصيزاكالفاقويثطالجنيلعوجنحباالامماالدفيالصيغائحأنعموا

نئنكرةلممقبهسرجممهرالبعدىسحفالسببولهأأكمعاجمنالزيدأر
مإبرفهاألضثىفالضرقعومابثهاخصفوخباهناالمعئلثتبهابثالئوا

ملغصةاإلعراسأونلهلهنلحرمابعيعاءلقنالمغالألكبئوبةأمحموعناتصة
وهماالخفمثثكللمحالىو2راصعابعدهاصفقالفموفقحذكةصوكرةباى

بيسدوفاالنكططمعاثفقرالمبتشااكفافييئنحاقصعكرالأاللنعرا
منلنطافىاكاللفةدبأنعينلزوعليمنئازيدحمناادثئالمفثاأىباوجي

لخبرااشنهحنتباالبهامالصفقؤاخيرأوالصأاالفهالمامهماعأحلىوحيين
صنغطأشأمماشاوااألكامابهامادم2أفهدمامسكثامنوانعتادفيمائفص

لهلقواسسهبوفقنالشمواقهلالخشأعىورودسدسدلخبردونهاثىا
ئرحلداسنغيامىعاالىويادربئوا5رالاروزهبوالجسهـو

لمشوداآالستفهافانفصلباصيتافغلقولهمفموهوموائقوفىانلتسهييا
أيوليمهعاهماذهبواالليخهاابألمحومااءاألصاالاللجيهمىبا

ببممكهاجلىالراةشصمنعفوحزذابأنالشضداثتجساألعالمواصا
كعفهبمنكزنيثأنذلمسبربهاعنقالجصابخاضئفأصغتشصاصاال

لابايفاعلأالفممحااللشثأالجمثلمامبالممساليفلهم
ايامألاكرهومامقتصالباكوناالمحنعصافتصنهاإالجصرن4تالي
معمللزئعيعاضوهشاهلتكهعماوانالبمرقغالينابفغلاماا

قضربلنابهاآةاللهمهأفقرشالمحرحصحرماقايةاطهلؤالمة
اسمافعليآهشالكعسطثسكيرالرقبونالفالوربععهمفعولالمضماأل

خواصلتصغمرءتهاوايصغرواغبانتمسغربىلمأهحالهومااحيحهلغيالمما
لتةافيلمحبندانىالللىهشرلىزيدفياعرابعاصةخر2فةصام
ربناتالمهئفىاالمحتدصئنفىضابقثعصبكشرههبخالنحعابذاثض

ههمعوىلثاجمحندواتغاعهايرنغفافأطاكبههامكووأنرامئما
اثعنىغاهوقىاوأحصنانراليمئئيتعلحناجؤالفهلخااهومعنى

11ئىضابناضعابابفرلمإالبتلضميرمإفلذلثنفببزيلكنرهبمبدثفيف



قالحقيعشاختلفوافىثمباالجماحوفصلجمريمعوأحنكمممرالدت
أحسئنصاأطأحدؤيلهلخبرفياالسبرمعناادلممودنمثمبهبعرووقا

وؤنجعىصاوطزينللفعلىصحافيماصرسكلصلاحيوهوفىهـاازرر
أفثصارناخمعثيالبععاربحسنالذانأصياحنبزبدأصزيذا

سناداغبارقعأحسزيدعايألحيعقايلتالمحاائصييغةاكعرت
لظاهرفزجمامماالنجعالصمشغالالطاالصمالىركييغقالفظ

لقبئايثيثرفىكللبلهرألمجردديصيرماالصهؤالمفصليهلفامكلااباما
لثاؤمنحرلبامحفلالجرةمجثغزاالسنفباحعنالترشزالدكاصوناللفظ

لاشواجمقووهاكيمدوابهناثخارطبئألغراالوألثالباقفي
جلىفيتزصفصوئهاالعىصقيقةمعناسلنالهلافىاميخبكسرا

يرلضاجعفىكاخقلغواةلىالفىاالمعيهشكلىخامللتعفيقلىلبااخليتراأا
علبابأصسنلهلالىسنفعرمالدكوقباكيسالشمنابنفقالافهلالمهمتنرفا
افياعمغرلضكالنمثوواكميدأمحدكبرياحسنأحسنكلنعقيل

بنيراوقاشخطقةاسعألمجمهوايثئصمركلعهرالضميراالحالى
بنوايبنلبحيامىفيجفدارفييمماالفرامكرههثكيهماشعاللتغدش

مئهلمسثدساالمخاطبافعلتزئلملضميرايهنالمتأخرانثمرجمممئيثواضهـف
معاررحسنالمفىاةقغفاططاحسئثيفئالقالفهناسرالضقعبو11

لقعميرلمشزقيماالالشاستتاؤواكهؤموررفراداتتزماغاواحسنااصشوا
مصليجهوراهبصفثضثانغيرعنضاالالمتالوافئلألهبمصبمى

مكسهؤثعيعهمواهرممالملماضىاالمححئالصتعطأاحرهايثئقآوجه
ابنفاعلورالبامنايادتالرلنامااررهوقليجئاعالعالئأهـا
الغبرلنالكىلمالوكآحينهاآحالهااوحهبعةعبأرفقوموالفراالالئاللىما

التاالنهمتهتاكؤ4ونحوخحالفلوالخالهفىبئضصاكاأليكاآلص
ءااسىأوبأأحسزمضالخااللفس4مألالالخاالضعمعسنداكلتله

بركلقلهنا

ناممظاوتفدبراا
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لنمرنجيمهاايخفيمأإلدلكنهضسالصجمث
القاالفعالمنأشةنطرلاكوشثروبمأنيحذمادخهجععلى
أبريبالعبثلبعاضعماأشبسشئلثافواثركنمبزمانثلحدا

هفاللعمتغئسيدئثاقئوأالثمشاهيبحباونحمفعدئافمهباإبئبهنبمكنيألمحنمإاليلا
ولهميئستنناأيلهئقاليقويشعااثملقاهالعوفيمفبرلصوغباحن
اليقيينظهفاكملىحلمىفدىوقعدوليونحعممكريفمكللتشحكزقدئ4ما
كزهممؤنجيثسفؤألأشديفعلهعاسنعناديحاكلموأقعدأما
لهسسوبوناكهـىشععئافيغطرففمخرقافوافىأفرشبرهانا

اللأىالمعئدتفامنأيماهتمرمفمدليؤماللعرجمغافىممأث
اجمشتبهأحوااللناحمطالصفتماالفايختالئنيالفىاكيرشنىأمشاوت
يمىطأعلميىغفولسواعمىئهأوالجهسلحالىكلىداصهـاوأمولالععولالمبى
فاليبنياقالهنافلمااليفبلأقحبالفاالربعالطصسشىماملارعادالتعفيلىلاطى

أقههأسمنهحىبعضيفاععصسعلالخنهالاتعنحفئافىتلمفعلفعالواآها
افعلصنئشواجمضعالؤماللشفىئحهعامأعزندبالوامأىمىخينجرضئثؤلبربىنحوأفجعن

أاتاالفىأليففدياننىزضرانجعازكللنئقالهارعهيعيحفعااماللكافياوحملر
هـمبعقأعبعأرباوألمثبمءأفلببعدارفميادلمفمقر4
صأسخمثعممنبتاومئفباالعربفاماليههلعوأماعاءجمبهعىعااى

ىللبدظأعوجميالماأقاليقالعاعاأقاهزجموعاعاجهمهكأغيرمالزم
خالفاالبنأوجوازاكوعاأئسخلفيثىقاالمجتصالمثبناد
زاأوحواأكللكعالفعولوالهعنىأقولهصعافياكضثاوكيزهبهدئدما

إفاللةنياندتأوياالالمفبزلمشعاكلثاوغكتخولىالبنسافاخال
قصبهـأنشزبما1ضربنرادلعاظذؤؤلعوكسرماقآلأبضمجزورمنض
لفطعلاقسلبعنبابعنهالنبسشالروفزلذعثقعافربا

مذنثئىيسبعمهوإلغعول8البنثالنقايادقكلىلزاوصسخععفىايحفعا
محبمرناتأولمركبضمغتنعيلصهالزطعآكاقونجلمبئأالنعل
اعنلماللبمفنقالععمسمنهزايخلبرجمعنىعليناألدمحبتل

خوفاثعحةأشعلىلكلدمبثاانجعافعليناوبرسكلىهااومامجاحنك
انإلفعولفمفعنبنىصمييومفماالنئحببهطالخلقإفعالننباس

صنىعنفصيعفغيلفدصمغاأنلئكلذرشفئلحاوويؤثئصنىي
اهوقماوسقونبنصرالجعمفولبلفتعريملنطللمافعلىلعل
أفصوفرحآلجاشوفدجلبالكسراوالجلفلقامعىابرفىرخآلننالىليأل

أاقولموحمارادعرصممىفعا014فعاليخبنىلهماثبتاهـإلفةجلفاو
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نجالتيأحامفولأرفولهمإفونصرج15للعددفكالحببكعرالحاا
أوديمىدأليقلهعليدصكلنيعتظمقالعبمالفردتحالعربالقولبعض

أكهفامافولأعتهالألعثممغالصالعىاظيرمايأتحتول
فولهللأأىوأحمؤأفودصتفايلقثواعنشوقدآحقلهماا

نرام7اميوبتيلمفيلعزلايهذأضمأكلمع4رانرحماأماتوغطأ

أابخكااانمعرنيروهأفاالالىانرليعدأثرلعراالفخاالةأنأبع
بفوتدالبنامعنأالناعجصصيدوالمانرءاثرأمانولهتوبممانرال
بضىلمححؤايوذىبعننعمةثرهلهأأهاهامنهفعاالمعنىلىلاللةا
لهايادتاكلرهاايؤدىالمزبدفالنهقوأمالدلخاللهشافاوالاصيلا

سضهبهغلتوامنضارجرانطلقلأنجيهلئلىااالتمقصوصئعلى
لطلبمافيلهلمطاوعقؤثشلركفواامعئلالفعلىفشاوأضحملغافريعوأطلغاما
وشفانألخميمادازلخاوابطنرافموللطلدماالهيمحوهياعوال
آستكاكنرمىثألئةأاأصلانالمغصمليالمىهيشاعقلعنقأالماثلا
يهالفهشصيغةاثنعدواختيمالتصرلألشرعالمصغشرلهك

11أفعلىعلىنمايانللغندااالالزاثمرادأضفىالنالثىاثبنىستتآلخ
االتلثروقيل6األكلمجرىاافهاثالثياكفلغالبكااكننىخشرفلموا
يروالتفغصكلميدالشلنىاابعةلاقالخوكابرشلظاهزاعموواااال
االمنوحصكليهذاالوصفاءبالفنهالفمبهالمجبحيرسافىاألمضامعدو

افعلصوغلطامتنحخر7باحدهاالئاليلمبىالتفضيلجنمنعأفعلقعللم
اوالأمهركثيؤآقولهحهنىكمالكركلدواببربالاعاصامتلتضيلشا
البالخجاقاكابنموركولزأثقالدمافمؤاضآلاعصوكنوظلم

كوناالمحجوازهالكونجونابدفلبصربناامذهبهذنعئلنعبيرابايومفىصبهه
كونأئرمبأعضهمماوالسراجابناوحنهاقاغالهنزكلأماوراالخبئصس

اماألحيعلفسسهلصالالمنموسبمابهأمىاصلههلىوهوهبنىفىرواقايما

يمقالدالتيقحالمناقيدإهوأدصتصربم15طعورفولميأت
لهاشبؤمنهنعنكعصحواامبلثففسبيعالممممرضدبنافر

إأأىنإكهوبمهوصالقطلمهإثدطألأكلهمالمعنى3واعينوهوامم
لصصترهتبعظاألصءهوكلحعغأىهـقيكلقهكلتهاخه

بوأحمزقولههن
خومأبدا
ورألصثألسبهالندحم

عواتكالوالنطلفى
يخهخميثالثبالمكنهص

وصودنبهنحيبفلالم

صمسؤمعوهـوحمردتهى

صهؤصألنيطوانومحرج
كثاالائالفععجؤمداللمما

أفأكللففديرادشخ
رعودأمعواصولصوال

عليلعلوادوظمأفيد
ظبأشكليثاكالذ

شتاحواليافاعتحرأ
أدتعلقبلطقبلهاقلىال

لشثبراشنىعينالكاسا

لهرثذصالتلفهااليحب
نحوضناللكصدلتوألمذ
ضوالمنالنجرنارالوصا

ليلمحفعمعبىالصحوضرب
وماعخوهألمامرألهق

وماصعمالنممنفابدوا
ونالمكلطنحإلعالثمئ

فولهمذفىبفسعلبهلم
دأؤتفالنملمحهوأ

لمبنؤهنكير

بكامنقييهولصوهن
عاتىامنتقاألحزلهمعأ



ابنلىباكفيثتنؤت11عتكده
هفبنلضافاتدعههاشخفؤفالشنوهلبتكمرينؤهثيرموئ

اتفيلدبثنلشالفوشبكعمواصوالمهإلتثنيههعودالبفاهغللئهق
بمنأفلحوانحالحاهليةفىلعمنىاتععحنتثيهضبنثانبمبئقةاحعأ
الكلرالحنرصىامكيلللىافسلمهاطقهشصالصالمقمبليصارىاأل

ملمترهربثهأطضىورهاصيذنجلحافللثاالسكيهآلضففالمااكحل
أقهواقسطعنلكونبيانالعتربلاوفىتعلىمنهاقهرضىبرهيثت

بهبتنشاريألهعسيودانفنالمازذباحوهؤقفالهفوظجصكندطاضذلمرلاثى
بألتأنعيفربناالحاصاالئينسربحوسجولبأئزلهاغوسببولهايلعافمو

عقفىلمجتقيخييعواهجأأللبإلمطلةثهفىوافرابممستامترخااللهأناحثلىاتقيسطش مولهوسدالدثال7طه

دمندابهئالهمعراثاللغارصىبرافيماثاصرليهخففعليموهحنديقاسكلاثز01المنتسى
أقفوهذالليكندمايلىاأطمثمطاهمؤتغيرالنقنهنتصبهرزأقرقيلفةوازآلهمغوافطؤ
نهىليواممفىرأنمخهعاكااللنتلانجمعنعدالمكأئزرنحيرذاكرهىمئافقدنغلص

بنأقاألصعامارقمعاقوياكنىالضروسألهيقلطولملشالليىصفورقاالانجاالقيلعقدوناحإدد
الثقأىفيممىقولىأقرلهتعريمالالصهالحقولؤثطاثارأحلىكلذاكاتئملخهباب

آمنفيتويهجملياكايهملطيحألفبإلخىلمإضلمىئهنحاإمنمعادكهومالمسياحالعلطمىرضتن
المنازعبي

لثنارخاتبععقالقاشعاتنازفطهسطئناشواوال3الماغتنارحراذاقر
تنادحذاراوقوتهصنىليقكىووححقفااتمههتهأواتلعقالامىكافيأ
فواخلخمدهماقالتنازعآلماذاوافالعملىحمولصكيامالنلؤحعماىا

بافدقعلتعازعألنهظكزوتمسابامداظاهؤمتعرفاممنللفاهن
وثرحهقالدالتيضيمفيث15التفاقوالفدحبؤالاصلىربششموألفى
يقعةءزخلظأرمحتاميالخاسيهأنراجمئمايخلعامدجممعلنثنا4حيقعوال
الخعااحمدبنةالهعيولههمودمصمدالواالعامالومعمولهيخلفملا

ألباألماثانىعروبانصصعرارجبزلجرتلىمككرأانىصصريماقفاذلقا1ألا
أولبانثمامدوكميربمماألتنازعايقعارومعملىالمصةالعضل
8حيهطسواأممعبمعفعلىأقىرتهأطلالمدكاثبردرعىفسشهاسم
قىلثانىاممملاأحسروأجالؤيدومافالولتصايهاوتجعظالماضثابلنظكانا

وهواعدلالففهحسذولالمجرثريرنحاالوللرالمغوجوتلظالامالا
لمععوليةنصعدامحلفيلمجرابانلغهلاكلىصحأوحعرىنروهفحكال

االلامحلاذأهلىليئعريخلملمصياامحر4ااهـعلىمهولفراهاحعد



كاـ

اههماكلضرطجوافىاعداانثطادنحمزحلبطلدآلاخالبواذال

االغعلالمولطواشمرودعالفلكلىشالقيماممدادئمبالهقولهبمتصا
ملالطعكلمسالصبةبالعللبانطثصغانكاطعالثأترلهصفم
قنعلسعهكالمؤلفعلاشحعولمواصبمنعلوفالنطالنهبا

قوزفيسجنحكالننادإلغالضيعثيثعىظالئىاألعملبصفة
ءزألخيىبااتحفلمهمعللحيئتحابهاط

االالرلهيهغالعقيقصاألعيعلالطالبلجريالمحالتوامىللفلرالففي
يهدلهبهالتالنأبيبردالثفوبلعقبقىألمحاللالشابؤتمبفتاقااتااطه

ىاحبساالوحغهناذافالماك1عرلعثناظالألوهـافاليظألألدلا
عمفىبمأللهلمهامننمنبرالثاانكاالثلاناكلمحلحنرلففابئ

هاللىاعلىتارليأيوئأاكاداشااتاثقاللنثنلرساعالشعنولتنكا
4سوصصضثيعيعنيمدوأافىمفزيضهزاتبمتعشلواولشاك
بلفطالكتاالعالمىاامعشقدكلفىرقوحاقيلبألنصبكبضقكروةبئضر

فأسأأقلهاآقولهياافئاآكاثالحدفهنراملفمدطفمصداومعئحدكىاا
فثئابينقهثعصمولىأتالبطثفمأازلتاهعدلمقأأللوحيانا
حالرالغيمالتعارخالىااهىحياشرلمخدأرميرمقالولمفعوالبهاطألفممناإ
ألىهعهمبقراثوااوابوااثاللقالمفعولسدرادموهصهـألمعمرا

ربمداالضماراالمهاسآلقوجهـااماعلىضهلىحولهوالعئوالند

ثرمازعالمالدفأروصبأ
محتالهاالبعرىممعمول

هـذفيضلمجدعالالأ



ثوبفضبؤصقيث
هحاسنغىمنصوبان

وفىالاواال

غبرطاموفلالسفنجغ
تاخمهوأفعالالفر

ذقهامللصانواهى
ديصئنارحأكمهافي
باسالننازعالبابهدا
لحاصالخالؤاادا

مأمليئتنازحتتأنةا
وأكراحدهـنجندا

رثئهابثذكدلنيرا
لعاهلابوفىألحدها
أرشههالنعلهنصنس

فالقارءجمااناحماهمن
الحروف

هقعاخؤؤطيطكرظهوفعاالممملغمملكالدااابهطلى
ابهاالدهومئسكلمحظفجلنظأبمحدفاعاللنعلألاالبنجفسهـناا

ادورافىواكنمطامؤكلطقتيتاجفطملكقأالعوأطنييناظه
اودهكالبخماقىممحهآلعرااوفيزعنفاارضلحظلهالهلعنئو

لذكىاضارقبلالليهمصللمجهعلرافىحئئااالمحنفصسراثيلخعيا1
أفاتهيللعامألشطحااقلفسانياخااقرأهعنلممجاثنقلياهعهز
لى5هوااوضشتزروشربحوباوضمرقموضاافوطوليماليطلبميام

كربرلمااالضارنلىبامقهردألطاهأشمنوافانيوفاعلضرفيلعراءاالهمث
15لفلثىاعافامعلمرنجواالاحتابمافاكلعفشانفاكلهذاربالىجمذق
لةقفمثم15بأمضرمؤشاالقائلالفارمىلى4رريرجماقلهش

ااتفولهمجوورآبالالنورثيلرصألفننهيبنصونجأوكصفشمندا
اممتنناضالكناليكوشالملانفمدلبىباسالروفعأعنهعنعنىأ

ااارااقالحنفيثوناقفبثعرطباسطنمنكىواقكليفوافمبالةمن
وابرغلبظاهراالمنعرسنىحألفأفمعقانحفعربماتمفىقالة
يعوخرااضهارالمصكجبظىبااكلنبأبمنبملادبهرصخاتلمفى

فاالمديهزيستعشهـىاهـحنهالنكلفالولموالنألثالمعائلافىنيدعلمتا
فأكلنابعليهـالمجاسنوالنههلثاقيطلعمفامإلبامواودصاىاللىيفالز
ادعشزررثهتلتانيهثباكؤشاقطنلبوابارورالمرنمضصرفىرأالنأ

اخلتاوأذباثافىفاحملنالااروبرقاعلىعدشالكنفكثتأاللغاال
احزرويالمنظنىاياتاغاادطشزيرثتهظننىلنااادفميربوفيالدتا

الدمنأزئلثااشفاعلنامامفعويطلنتدفيخااضالرمهعوالثافاغا
ادمأمسثتوافاسلاقاضصرناتلنليوشعدفامحلاصحنالجأالوللمقاقاكالو

لثانيةاعتالمقياموانحفشاالشلهؤضاهـظنااداضيرنمالمفعول

التفيلحعابالمضباقسالالفخبممبتداالصسلاعدتفياللهدإللثالشة
الظننىاطقرفتطثاوقبلكلامرظمنشريرافعتاليننىلالأفىقوحص

لعتعبهللمعسرابيفكفاكصرارهواهاقائحرقبلبدبطتشز
اخنصاراقفلىالحلىاوالمعمملعالاواللذاداهاالصمالرفمالال



جمأةثلتنااىنجاراوألمعمرالتاتاللىحضلحلثاللسلىالاكاالدال انهناقعراوؤاتيزعتيالاتفعلىأقظتالالبهمثعالىالحرفص
فظاصاكوكأمحادففانممئالنئاؤءاونر9لبنبانطقطلتشبهار

نامثفلطثيعاتاهاعضوعنصضك

3لعومالجؤالنزبمراضمن2فبزأتوالرألجمخاتصرعأانثهعي
قىحهزكعاذحنابنهردشمبصهمانقيخيربملحرفايخصازاسفايتا
بهكلاخاحهنربلىااللثاورلطوخمالىيكزحأدوحممىنرلعلمعحى

ئثطروجؤثا4افنحىعاعالمفدروبلحنضوللىلاللالطلئد
هضطفئادهـالحلحيالفكالمتيعطفثانعموينقفمكتكمابضهلتنازا
دالجمهبالمزبنإلدفرحببممسنلاللفوبنعالىالمنفعمفالئنلوعبئلغارا
ولمثهاللهعفوفدتدومعمواليمشوفاماظاقلحتىالتمالثلفىلمجمئله

فعطن6يعاموععلرضلنمارعرضىافؤظدلمراليهقىلكديحدقايبض
لبدهـبعتهبماوقصديبشهقتلربلجخورورافالعنصوفاامانجل

علبمرهوالعطفحيزماغممكاللدلعابلمفمليزكعايعكنداعاميقالد
لهمراأرلطصثوافلىسارظبؤميرفدالجانمقاعزكمممننعنم

بلصذاتىأللغظاطععتنهاندولعلطواقعتبداهصافى
نعارساونننتهىاهممنعلياهومقصوالهمؤقبلالمحخيربمتعسديعىما

هلمرشتثممافقدمغتصبمتىفوفأبارثالمتوطنىأحاراقيظؤحقال
لىايك1اثرحدىاالوبابادتكللىمحفكلهطوهفعولتصسخي

لحالداغأفغآلوفىقولهتصرجاوالمتقسمماثتيسطفىاقينزح
مفعولصؤلهفعولرليسانفوكأطلممعلىكىمنعوللخملهيطلبطراعيلنه

قراألصلفمالنهميحذفهفعرلؤنئ7وأمحلشطرأقرغالفانحمهوأأعل
أحمالتعلفىللبعرينثمهدآلدهألطقركهالغيلاألقىلبدألكلأ

يهببضا15عليمتالراخف1مضاحامداأقىقمطرا3قي7االثاللمومصنى
سازعثثضلرعيةاالثهاألفعالااممبتغياقولمحعهاخمغىهـاهـحواقوله
طفضتعنعيدارعوؤيخوافاعللعىونجغيبطلشدرواالجفلئوهيكللعظ

ونالجأللهأمظننارمتالعولملجلهمبل5فةلصفةاروفىثبنغيل
اقىملىطكثرهاتنثرعقببلطينبنقالبالضبتغئوجج

دهروالثظفىلننلرحاعللننارحافهاشآالالاانمعمولرقدتفعممى
للعهـرعنلضيااىوثألظعفعويمالنقكلرفاقدفولهلصيابأهوامط
ياايخهقونعاصبسمانضاللنداماالوحألفميريههفؤلبئأيكل

عوالنالمحوانثاهترلىاحولرإهاللىثفيماياموماذملرشاومج
ماععاوالغالفالنكاالكلألكللغرسفوجثتتلحتكىضليعظليبنى
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ايابر

طيأالهحمرفيدالشا
ناليأررالثاف

الهترسضمامولمتغلىا

اقالمعثرءنىبيتأ
شاضرشوأاعزور

بتكصىالفىلنقممه
حطاللتووفثارررنى

ئكمامسبعفرنيوجؤ
ينالعاهلمثآلننثوح

قتلىالىتهمعصرل

فىلىطرلفنالبكفرا
طالجاتالنوأفهـهط
حشالكلومتلغطصرا

العايخأحمومنمصوق
بيممنزبراميتضهـ

ننازحوثفععقا
صمالحصركنهلينأ
ثدصثافوالحلىوا

قهأدعواهمأخفهمهجوأر
مبتغيا

لىوحافىمنوادعالثبه
مدوا

أكرمئسطرحدمناال
صرلمنثرأطعلين
ملبهافهسلى4فوأحلى

نونحملرفعئمميم
مألدبرونكبرل

قسدسظرفاثألناونألشا
هامطلقوثالظمفعول

ملحاأمنلماللىلجت

تئاهـحالمىالعالفة
وضطالمامثاناينالضعل
بخألاتيرع



هتوأدبماألحمنائدمففيدنهمئصكلانثبف
فحالجزيلىبطيلطلهكليمفلشحكللنمنتكملدة

االثالىاعمكلمنأادإلجمئاقاشحثؤأليعلىفهقاالثرارى
معئيلرالطووهوبخثسومزفالاثمالشلمرعؤئرةكوقولفمحهاست

اقالثاهدامفعالصيلااطلمنوعالولىدههاإلصرالتعئيهمفدكللهامم
نىوطيالفؤتازبمعدفىشازصيكهاوغرويخبهأشاالأرمحنىمهتدعز
زةاسالجينئدالكمانىحيفهل7شاالقولأاقولين1أظاهشا

اخبربعددفرخيرئرممطولممعذخبهافىوعنمؤتانامعدلوكرءاأةاهبها

اسكلىعاضغيرإآهمنزكلالنالمصفمذلهغأهههوالهىتنغأرخاإوإ14جمخهتفنلهأبدقي ابرالصبطاصازةجمهاوضبرجبرأوقكرةلعاثالاالطضلفنلنيألحاكتودكرب
امنصوأحمنىمطاقابيىالطثنلىءنمشحأنالثاطىاحلمثريماثضافمالىيامعىمرلملبئوهأ
الىفيميعودلجمقأدالثذفأألقؤأحملتبأنكامثهماباأىفيمادمللهرموساولينلهحهى

عرظسالفلوبيمكلنضوفبناقالعندههكليماليتقلىصبىاوضهيراسياأهاذيمواألصمالمعليؤبم
االسبىقضاذحااتلجهخالبيلأللالمجوهذاكطفافوضااوانعىليهنلمووا

التوصيمالنهائعلسهمثدىطفواهولارءيانعلعضهءأجراذاعاللىالزيقان 101ونمششتالعاهلنف

اكالاظذأئمآاارلىفصرصاالهجمننسثعتلهالمضأكئاناكااراراافينختان
االنأخاتلردشواورخمبانحورمنهبيلمالىضلىااتزهـدقلراللتوفي
انامىناطادمبرلمجنزبهضبععولآلضواءبفىيثمللعامليناأحه

اقىدظرحصرادالىة1افشاااالنمولىجمقالتعاكىإلمبتدايمال
ارانالقاوازمطاتاوالمغاثالثةلاالقفتكلشدالهافالبسا11

لقولئههافمأحالقولشارحناحمفوطفاليتمصانللنعبالهسبهامنعواكن
فيفرنازعلملبتاامطلقلكلىمنمغأفقلقعلطمالثقمعيلاانرووالبدا

ن01أدمطلقاانىانالنلفىلقرلاواحولكرقولىاالقوالدالكأصارالهت

االمغيهااثقدفالموجؤوجفتذالمصنلقامتأضعنيالملفابلالثاطىا
اهاخهافرؤاكاهاومفوفىلفولبنأحمذاعليأرمطلفافمهفولهوالجيعيلبزا
للغركأ2اهأشتعاللمعقلتحاظهوفيانتكلماانجعمعماابرقصلركأاصألمنما

اهاوئمللهالوحمزواىاعوليراصقلاالعكهـحذفممنلمافألمنابةا
اقي6تعسرادهاوئماتالحودؤوقالأوارولتكاوافىلكشاالمشاأهام

لمهالسضاللاعبمنثدخمدحياآلقياصزوالتتازءبةنفهتعالؤدصيجمعنىا
شوهطؤنماصدلغوباادزثوهاهندطوهايرياالويظرحتضباريملا
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لصالنلمقميلهلسيااغلكيفبونفاخندرافووهاونيييأنسوتلماديا
بالشتجالمحاكدثكالحمثعاقعذاداليعطافىلعفا3مااحعز
لفاملىدتحبالصلهـصغهفهلىلمتعسطلمرالحثموبعكنودشىاااثالشقالها
أؤاقفىتهعىقىألويسمنوكمالمحابتادغسولطادقرلمشذلثدأدبا

هوالعمفولهلىهالعالخسالفالارلعكاكواستالنحوءنتهىا
أفيلهبأحتصثمعععلهاابينلفصلالايهصلىأنهألنممااالفباصفي

نشألتؤففمالاععاجااضتراثرفيعىاالبممريياجماءمن
شكههوالعمععنداحئفاالممنزنهلىوالرفىايحمربئيوكالثبصر

فعطرقىهاآلةواظأأسنىملمإلملىافغيعمؤالذإلخارقبلا
لباجأيةااحيمنمضونمررجلصوكونمباسربفطعمعرمالذيقرطا

فاحزفىلهبالنمسحكلنسسوكبشقثضرامربضربراىفعل
أسكوفييبراهنفيوهثاكرانسييلىلالىجمشقىلبصرامنجماعا
بقولهاوغسكيلذاالضملرتجيابامىولفلعلياعلىفعيرالمرموحفأ

جمبمنبلهـحارفبنهـ5هالهلوادارطىقضتى

لعجميرالظعفعضقيانعبأالجهابجمكئو6قىثعااسكهقثراينليرتلم
01ذكورمئعفقلهبامتبارقآولبحريينامفهلىمفردايخىصورا

اآكلمخابائحروورتىالراستتروأفالشأمحمبالفامواللمثدلعدثهملقولا
اراهوكالنعغ3طيصنجتلةمسالجمعتةترنيلهمااليدالىث

15

إممهما

اقىلأط

لحللث

لقال3

اصواب
دهذا

سصه

اكهعنه

لدفب

انهأب
فوالفى

وجوب

ط

يه

اعالةالكرفبونقاخنا
هـلععرلوالدنفدمهلالفي

ولهاهـهأصلجاصرثهلأ
لئقياصثىلمسيوهوا

فافالمما5افىكؤهـأ
فالنبئنظالثاأكل

أفصردهقلااحا

لمننلىحالظاهاوفقاعلى
أخراكضوفامأوفصدف

خوتئقئتمعدقآمعا
طعانادقدفسوتئو

لحتاجدانلينلبحرامن
نقالثحلىلطالمنصو

والعنعيهلالشنصأ
هحمناالسفخاءعفان

بتودممروجبمحثف
الجمولىأنورزبنىوضر

ضربلكعنضمؤ

مرلزذاالفمنيروفيدضر

لنمأعرلهنعرقاياا

ويرضيئأشضيكنتاذا
ح5

حفاالغيعبفىحهارألكن
فوذ



كلرمطدالهيبئضيابئانصقيطلمحلشاهالأر
حيابخدألممياليننجافئراانؤئممغلممعنلهرخئنالجيويضي
أقعألصبهماانهذللعئالثميبهنهمالضأنالأحبهملغالنحبلنماثصا

بانظلىلحمصوبمهبانبيعلياغلمممصكلاحمنذاثوإلااتفرماافاحمالضكل

ملقيهوافوهراثتصوسوالمجرودالنرفرعأبافىصنفهنهكاليرافاالالنجمئاخشدللن
لتونمعأعلثلنفنثائمثاافىلتاضقعلشعابعالحوأعالىلقوإئمبهيلمنأميمفئورخمبطبتض

يثهئيهالجالرالجوذالحنفنالجالقتمؤالققديرلمحؤوقالؤلمحوافىفأظهسطياذأيدأنفل
ررالحيشضرلربئوهداىدمنمبرممضوظاعهمعهلىالعملدهولمحوااليمالللئافىفىاألفىدأضمر

فيلاألصيالركاغيكملىمجزقىنتهناغقولبمتصراهوراميقوجهميمط
بغرلمعكةصالفعوفعالممثوبالطاالكلفملقوخفيالعدالمبمررمكرفتقول2ومجروومنصوب
االبصلرلالدقيلىمدهوجماثيمنللععاعئىمضارحالجحلتويعئمىروقافىمهقامأخيالىاثأكقمسال

أفطيعوالمععميرؤمواالمجينوافالطقيفعلكبالمثالغمثنياونبأثعحقعقاموأكأبقماءضى
عاعهثوصضارحشىجمدقبماكومعمنعلقنابعرااالافبلفهللسالغدالأنهاكبهماوجمت
فمحنفئاههترهبتمأولمحماخووالللعاجاواناكاسالايناظركلشربضطكلىصافاتدت

أجلأععنكقنافعالومننمالجهوبرمالمفصرجرهيرمرالنابئميمالفمضوباباتعاقمهالافا
وبقولناعقولىالكبهدافحروببلنأثلتاااكلالبعفمحنادالناألشفرور

قيلهلبابااهركمبمفىفدهفافباتلاكململطىفعااايخرهذالشاع
لكابمهأقرفكتواطؤمممالثتريلبتيهفىاالطربنبعكطيعتى

ألجباالشنغالحليافاهبهميا
القىلهخهالفامحهنالاقثعغلذاوأمغهاخضلموفىلثااذوا4ةشالىأثمقةيخدمئ

لكوانالمصففىلوالمصدرويشز9التاهمكضاألنولهمتعرفاأاىافقماترصككيظرا
أهضيلفاهقرونابالوالصفقمثبهقراللعمفالهكوشوجماقصلسالحاللمملؤاجملأللةععأللثاق أتالمععولخوألددهمهرمواصمأناورانحرفيظاوطنعحمنلمسخوفه1ئلااشلقاوئه
مضارهلوالجدأنشضررولهأنثوافيمرابةأناصرالعسللماواشقاليمطاأظرآككداآفرفبعلبه

شصوالمكنالسابقةفاالممالجمضمأوخرافا6نارهأوضرئثوالمفهدرأنشحقةالالردالنتربلىه
هدىأنشمفأرلعسلنفعشالعاوأوهملداىوانوراأعأتافارلدزنولبلتهلت11ك

لمجزوواواتضحنرالمفدربخألنزوراأوضريالعبدلمأنشمرونجأالئرألئفلواذأإب
اقبلههافعلالنسناالمعمرواسمنالنبهينرنصبزيدقايااوضرباسلبقميصماصعيرا

الششغدلفعلجمذااملذكطجوزلقدبهمعمطالمحالكهاواماماليخصرافاللضميميسم
فافاباسلخرىيبكيرفهصدينالالممتعوافسمهـبمدحونفبمومكنلع
امهألينيالواقهقاؤضمفولهيمكتليميهأبأزاالضتعالاالللنيحئفع

اصمبهنمذالشغألتنودجؤرارضياصمفيأنغاللالئهبعضيمالير



لتمفاعيللمحنشأدحممولوفبىآكلألعلىنالبعفيموليحدقكلى
جللقاسبمأهوحنثاملاشابؤخفعنهاعننصقيهاأععلا

الفاعلمواهاثمشبمفههحمعليصملهمنمولهرماالتكفعللجامد
انوهوفو174لفصبالغيدافاودجوباجوابأدجبطصأقيلهإلالهلى

بهنوتبهما
ركلسذثلع6فةجمن

إلفعلىتهايخشفالا

الشرطهقهماللن

لفعلانتعاجملندشومنى
العاميهوماممالمزاوررر

غبفعليةأالاللغاصلى
منالجعانحوأبثرامعصول
مواالفعلمنتمااحد

ثعيلأهلعأوكلن
صباالبنددجبطلم

حمذالبالنقالماجمتص
لصدراائبضتالصللها
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ياضسعالبتبطيؤءيولممئخوبمووممهالمكليعالهالحككااأنهناظوث
ثوعناللثدثآلمم7بئيثتدثلعضحعاليألألشفةالمطابألن3أعرائحوفىيلقكهـفة
الجمثلزجماضربتيؤلطاتفوليممنعشتفلصفطلذهمومثألكلدالألكل

لىلمحوهالةالأهذنهبمصراثيعيرتبهغمضوزباضربهد63مضعبرأطالرنمهاكزور
دجهدفهيهوفىالهأ

ادحمعالفينالطبغزيداشصولمجنجلكأجعنىالنلهااليهئلمحونيهاعئذكعدهأ
هاياعابعالالطلجتبنوالماللهاثتماقهالنعنبمكلاألنيدفىقافالجمهبعدهأالنالاال
اضرهاعاالايوككرياالصاجروافورباكمصاطئأصاطافياساقبلمرلهاعلىرفععل
إلنالبالهعرهؤاخاربمقيلجمتحرافقىكاالغفىلمجريوابروالمحئهصجمفعلضهلندأفالى
آلعلبئاالممالضميرلنصصمرغحيشالخيوبئانجالبهـلقضابطمفىلفشباجوعثد
4أكشنىئسهكلئوشلهاتولهتصرصهأوماهعهاالفائيهذا31تنعؤكمهغدورناذالغعل

ليسامثئرملىءصداباألتيالمانخحعافملهيفصلهالراتنمالحوررارفعضممفئالكاثعلقبعد
مسرعلعالالمحىصرهنالفآلالصعةوهوكالنصبعانعلأليلمنشىأوبرسفل8قيلىهن3ادة
الغملعليمالنهماجموركالشنقدسنسليطنصسيثئيوالثصربمنىقالاروابأللمانلعاملالمن تسلطاريرتهايصعكةفىخؤااشهساهنااطيمىاثراحسسالمعىإبالمستآشئكى

المعنىفالثفوهومحناالزهـتفيهفعولممثانئكلعئاغطالىنكلىورإخكهروهعالاإلف
هـءالهااسنهدعرفىبمفمالاله

ايهالمآابالمنلدالمهبهمالعاحرهلإمالصلأللاثرا1نللهئنطالىيرمعحيالبهلفوذلئالدارر
لهكيلمحهضيسلفطالهـصالصهطنوفمالجوطالقالضمبركلعدللبىالارودكأثااخحونرمانجطهة

دالرايتعابرالمغسرداناقودتأثفهملنألمحعألفأىالمحذوشوحولفعلالنحمروراص
ميطصلياليالعلاسم

لجمحغذمانفثةبخثاخمبإكأغثابهفمممرآهملهلسألموفعتهلفوثهببهووأثفلركافهرالثوماألبعملىقبله
قاتالجمدالمىفعاديعصمتعمنتاالشلىأمدصحا4أللئروقاألصمليادنيصرأثمومنمالط لهماأؤةصهءتهوتةلةباالمطاخفيفحالاالشتلى

محلفىزيدالخزدأممهلهاوألمحلشهيداضكالالسقالتطهلنئفىدخاالشلىطاوبرؤولىبإهـشكل افعوالاحسيهريدما

أحلاىلجمبةغامآالوآلمفكاهوائدنريمكىائتعثوفإلمعمجملمالنهءقعحاتساعالتدالصعهسعه رسىالنعىشمعسلىوفاثو

ةردمثغولطداإاعاوالفعيكونأقولهإلتاليفصرعاماللنامااليععلافباول4وفماهد علىأنعفيبارتر5الضحيرانحوررواحصشإالنفيلىنحطنعسالالحمانهليحن
اناشقلنافئوكنااألفصئغامنسفاثفظازيمشالبالالصالخسعيبرلهولهاةامابناس

إلنهمررلعمهأجمانبلىعيعمخداولباأرائثممجللصرنابهالنرتلهقلتابممعاآناكنللنريللصدصص حمصلمميحرلهشأل8الضارده
صيرفدصمميلمصبمفعاهـوضقاعليبعدتمدهامالاانمعلبهاممصرلعطيتتدم
نحوطلبالمشغولاالععلجمونأنهااأخالثالئحممائلقىؤنمبةبمآحمهامايتاخمتأزيخقسمأودثيه

أالحالثةبهاو6حدابشراسغوالعلخيدلىييأداعلههيضقممانالتانيةالكنهوعراآفروراورز
نجابمموخصااتمنطسنصطاالخالتعالىمبتمألكغولهلىنجمهـفعليقبمسابعاطفاالمميقزن



ونجمفي63الاليتداعرقصبايترلئافااهالمألنعأكا

واغلهجبالاالثكلىتخأنافيفاللغادكورألفلثسمزللذمحسأ
البربىلعيناعوتماكالبفبهتااألخواكباشااالفعلدخولهعلى

رغنحولمشنغيعنعفطعلواالخمالهمزماالكلممخبرهاأمالميتوصاا
لنئالغعلاكلالمبمأملىخئماالشاالصثفهلهحجشزيالنفمرد11

فعقلركأفاماليلضوااعورثحفصيبوصآقمبتد
فىخمةاكمزداالترلنصبخعثمفتثاعاهورأنرلنصلبعحلغا

هالتفيزجيوكزهافضرعيبرابظرفدفالضعلفالنقلبرملىا

اغا1خلقيالنمأالنعدمتصرقيقنتهيىاليوبهألوصبااللرنجملفا
لمجلتيئكلقعليقوتشاقفطهقملىلحهالعشتخلعنمالتجمنصبااش
أيهمابخيمطشاجضكلتعليتوالئااعالنيعاصألشاوقحفشئو

11انهلآليخممالكيطيمائئلناهالمنهمىتيلالكلنبهايهخفعفىئرحكأا
اقولهنمخمواشترلماللويتدااتيرالمشتغيعضهمالافهتر9البف

اثاداولتمةاثمدعأأدفلملىدلمحثلىببمكافطنفأأافاأنمامجالىفيهضحوهوأا
أالمغنىمتعالكلعنهتقرونثخعالطهبعمخحصاليفهـبخمهلمحهفؤ
اسعلىلنوويجههـراعربضرنغأالقنحوفيجشنىقعبهامهفاكلةصلى

اصنفافقوااعمشذذايمشرثهىازفاللثاللفعداوجمنهصلىلبانىا
اوألنهلتجيربالهععااسههالينامعبلخصجربااضوبشدرااصائئاهضالم

نهسألاليقالللرتكبعاافىوتجرلالتمئألمعيقوالخآلشاانالمنبليا
للجشثدمترقر1اعالجابيندحالاقو4جوحلعقوسيبلمئمىسم

اتنصعرصالرقاأدمالهلمبانالتصدجمنزاجسيضرجيلحىلفعواالسميخثااالطىا

أفنحزهيوهنالساالحمالصدارقكلىلياانلىيتاحليماثئدمذقولفال

افيمفئاللإجمغلتتامخبمدإإألملىهبهبنيققولهحيرهاليعصم اوىاباءاببممانهبنىلمكعطةمابويستوياتسح وزيففضمؤاالالواناتعفا االىمتعالجلىصعرصميرعوأ
ىلمجهزامثلهاثلىيقبهاكفحلمتهرواوفىفىكرعتعغخصريا

المجالمطوفهكاالرابطدالخبرلهفعلهتكلهارفعلىنشطعثنليتعلي
ثنقاليخهـباكلالملىفالمناسبلفاواماقاألودصالرالجلعاثمكلياألحلهلضما

اماقرسولصغرىاالجرعلىاللنصاحاالآتالوملتيلمىوافاستوى
ألضعاراجميعبعممالركلبأدبنيعأرضىجمرجمخانحعدكلىمالجواعتاير

اتهاؤياصننععقنعوماأماعلىفيأدابابعالشماتوامنهمالثرجفلإ
اامماانعجببمصللفعليةطالجعسكلىافىالللىكرشعشند

دنزيلىل51فدىتلرجهاسكلراسملدلدظبرنعماهاسقكلىلمنمسبةة
دمروجمققالمجحعحروليههجههـلغرآاهـعارحمىمبنديامخا15لعرآاحمد

طبطلىشفلمدليلمعإ
نجااللجألدوجانفعل6

صالتفبنهيصصيزط

السالهغلىيرجكالحم
خضفعالوالطألبه

ققديراضظيكشألدالن
نعهدمنعلشاخ

بردماتجمونابعض
اخلىورفرجمئجنلفعكدن

بنصىلنلهاافىسور
أليالثمسورجننتأ

نيوذفصبهماجمبأ
الغكلمايطلبعلبمهعققا
اؤجوجيولسيعلىا
4فأكزاسزلدارأيتها
وبكماحروابئهـأ

ماصتصهحفدماذا
إصافبةأيذابالجاالعصة

دفاذازصنحوض11
اكردلطفرمىبضر

بعدهالنعبوياال
مبينإالالىآقسيو11
هـاامقثئالفعلى11

رأشهبدهلالتصديرنحوا
الخاءسوحرومالقيتهإ
نةاتدتاعات
بعضاالمماذأوقعزثها
مجعهمسبيقطفا
ملىمبفانحوليفعبابهأ

أكرمنهجمرازبدفاما

السامقهالجلةالنطرت
زاارظيهمصاإ
صعرهارفعتفشراميتأ

جمزهأنغبتيشراحيت
صتعالداقاللىبالنمب
شوجمين



لجعلنانهجثدثا

برافصلىيالوففالن
والفمرالنصننا

لثمصوالفمامحسباد
لنرواشعصزضهصص

طصعلىالحامؤكها
محسلارجمأفى

بابقلنمدتشهاس

االعرابفىياقبهـ
وهوالتويهدهااصفسة

فىأهيلبرميقررابع
علفالقىلاوانسبة

آآوفعاضمفرابئببئملىفهلهألرنفاأهسلكثاسصؤأفبفط
أفاإلضشدناإنطنالدلماتضيراغائالنلجةاتىنلبمالضعار

اومأاهوالمحعلالنالصكألجمةعلىالهلىلنعمببثماجمنعلشالبفىى
اعىالورأيعئدممفالىعغشوشبروالبمظععوابطاكل

ائمهوصاسصبههغعليفكلنمعنعديكاأبتاللصرفيبلىحدمنزقهوملى
81دكنظاألألهثدمقدالنصدنوجمامقيبهشىلفارداىلمراابالخالهقألى

ليللعيحبتلىااملععئةلفااانالجمععهكأااللونجبهمصئإلنهبطللىحصعل
اانالصبهوزهألاالتمىلهذالمقردقغاتكوطميحأأورعردلردباشازيدلنهفا
الاروهـصفمجعجمييمخالمتقاعايطاثعقصخروفابئقمالويقعدكل
عافاعلىاهنامهىالىحةطعشعامشأئلتعماذاعتريم15اربما

كنرممطقولهلثاتمافيقعدمثللعراباالكمفيلمأكقتنامالاجمنز
لىاثألثاالحملإله2اابيضادىااللشولذاألئهمالديميا41عاالنعمان

نالعيشىوانعابالتعددكبهلمجبئياقليالعاعافسللرحمىأخبارمترادفة
كليصفاالخبيربفدواماستقمشجارللعامصحمااعطحفتانقو
المحاطفزفبتبنمعطوةالحمتمحنجصلهـالدااصلعمواقولهلصا

4يىرتجصملرادكصفيللعأطابصاحذفوالببضاوىاقالهعافاالشب
األستمهادمحلوأفولهكيرمجنحابالضرورالكلنماالتتردالوات

كطظصلىللملىفعفرئلاش3رقلاملمعلىعطممنعوليلنرفيفابى
الساقفاافثصلوعلىخصاكجهيناآلقيفاباثقاكارحم

311بعلععااباب
انكداألفعااللبوسماثىاالمالحروعراجوااادمملهكال1أباالفىلهاقي
فعهلعدالتوأهاآحأقولهأومحالتقيراألفاالاثراداالعرابحراسالماواوال
ةاودآكااللالهعزبةلنانكيدهدوابعدلؤقالتعاليوأياهاقمأثالفات

كولنهولتااعنطضقةعاللنعثايدمأنإلصفألفاوكلنيفبنىاقئقلص
النعتأقوكيدعلىغاقدآافاربعضفبثىاءنضاعيغالتوابعاجاذأ
اعنلجالكدالمنعيوملىوالغعتآضكيرثئكدهىالمؤلعكلىلتركيماالن
اسيآبحقر4الثئلغقاحكلمليددانعوأخيرئاسيركنءهع
للنوكبدالمعنوىمحؤنوهذلبالنوعداطائابفمهجدصفزرلهوؤ
انهرفواظادهذاحقيققكرفقأفىأولهكلمااىغر4أأظىل

بوحاصعالالشأقواالحاسادله1اعيفولهيعزرفيدطىركنيقرروا
لنسبةباالمميهراائرادئوعلىبدالبهايألانفآل1فعبةافىقولههانهأو

لنمباإالحيدوبرالمعصلافىإلمجملظزنجههىنهفبوحالوعدبهيثاك
دإلىغعريىروصعدأسشئفالفيلمحننويسطاواشقولهعولثالثنإ



ف7وبشنلهاثوشأثعردلروصثنامكالمزنباكعئابدأشاعامزيواف

صاهاىئكرشطدفاىأقيوكلبهوبللراثفنثمنلظيففللمخعيناإبمع
هنصسهـيددمحوظللتوكعالأحعقعالضكلدكلالتألمفاىكهدامعئوالد

اندألهبأكررطقهـإلمالمحكلثؤخاؤشتيهصضععليثاثصئشاوافيعيالهلىتبذهيقهـ
وشألكمدطععمكفيرمأئريدمالثلنىأركيمأاللهلحىأنوالعا

مهعفللعلالااللنقعا4ألههـلنالطريكهواجمهنهبيلحبلىواثطريوهواجمحفجلجاطستنتوله
ورأتكالفىكلهـداأوهايعاخيعلدجمفصااماصرهتملهأقليدبالمرالالتومغك

ئألشاطوعبمننلثكرومئاواثخوجلشجلصهاهثالىا
لعبدكلناهلواضزيشا2الأثوبهأنمعهصلوالغرضىألنفصيللمحانماياائصرجمعمجؤلخاوطثه

كاألههكلهمعدوالعكلسوحبفافيرحوأاثؤكلىانصوشصلتوفجاإقفيئجولباماسهت
ئطاهاءاالهنجز4الموكدهضمرادبالحرالتوكيدمللتمقاوللعادمعمليات

مطلفاكئنكلدنؤوألةانثفعالمعتيحةنفننحرجمانماباوغاالماجمكعتمنكافاهتممنعؤقسالتعال
طاعأدهسدصوملبعدإلظوفجمنهطبعلوضلنعاأفعفمفعوالنالااللثعتوحةاألنهوكدة
باكلشدتبعهاعجهلكفرالميماالصممىههاآنلضميراثهصنيقاتاالأمعهـاعيد
مهيرممللمؤكداسمايبالوالبعللملرظطاضلكأرضميربنللىبليولحعصلعظاى

الهحنبرجوببمرالصنالجمةعيمددأحمبكغالالثالبقمزفاناصلزبدلاظيههاغطنز3
اذاواقولالطووليكيناللنانبتعزةفاضلانهزيالولبدافىوفظواالولىبنلاما

العوفلااستوئرحمةفئتعاالعوآشقاللطاهروبهاصا01راثعىوأعيدالضصرصهاوهرأوا
مهعبقلحأفموإلكاررسفسطالتطقباالخاقعشخنامالت

االبالعبعيهاثحيرهااجهيرجمثمنأصاربئيممالمالكرانان
مقىكهختعتشافئاأابهاختيرااسمخثرىطماواصارفيرنجصلمالثاليةبالالولىةاصداا

3ءلوعلفببانطورطيثوالحرفيكررادعلدإاكفعلألجوالمجرهثعافهالثهبرجوابعرجما فاددجأرلعةوقعلفسقوضودهنمبىلىزبقاكقامكقر موفا

تابالقثللعطئهذاددالىئوأثتالوءهـأخفاابننةهبحباال

أبطتلمهاالشتحىستتلغفوبمتصياءمحبوبضاصمثدثحررسشالجوالمجوهوإلحرخافإ
هئرما4بردااأاطصسلسبفهربناداعربفيالطأجعبهبيوالنلبعاواننوبي

ددىكمداالتأادشابخثدبدخهمالحاصلىقانثبرفانمسرجلقراجسادكيرنجبرنوبئاإ
لمحىوانثافسليكراسصابفعرةبحالمنصهبزابشربالفإوصاالنلع
جلمعباهيالمقررومثالااكالجررطملالنعمنكلخلفزالكالملذاسابغهثقددوالئبعدلئا
ةالثسفىدولسالهتمحاناماالتالعإنالخمسالحصرقيودنيلخقاعقيله4ازهر
لىأللاواللعتعفماكراهـانيةجموشتىأقفالعالثارالذشاألترامأؤصف
اناماوالثالتوكبدنرالاأدالوصعهمكيبأدعاطأاسايئقىداالبدلى
ابالنعتعضيبالاالبيانمواذاالخالنتايالصلالارقبيكو



ب

دالنوثهصاهزبشنفممفكه
نععبؤهـالسامعفس

رولسلههلحالخصأا

أىبلثصاسثىتعافوله
المحأاوشالأ

وحلعفهفسالشعول

مكلهـالمحرنكللىف
جمسهالثأاذراللىتعأي

الساحلىكونلجوزالساهع
لدالمؤفادصبهبنزهمأ

ثشةولشدتيالطهعوكونه

امماحمااللهرضى
طيهاصلىاللهرترل

لمناألرمكلهرسمشيرا
احرلثاهـلقئ

جبكلمولباليشكلة
وفيمبنعا01دوا

وشهرهميالبمنك

خريف

دضالةبلاإلوبيفثةفهاقىقالةالفمىنمأنمبعلاثوكإثمئمفىالىنم

والعيالبهـدتوافعتيالفاماالبماسمماملدأخخروزخوكنغممسعابرمح
أمالهصمبويوقسلوءثمبالىالمففافهلهوالطملهرالعاهلنتلالبا

دفمرهوقواطقثكطلبمالقاارلالخقثوامايلابجنهيوقولياةف
اسطمقييحثاطالعيمئبرصلفسئلورداماطالماووطوقيللجهوا

أوعضأىأسهحامؤروفوليمنممأدفقبيالحرشوفبيكهالحرههـأ
طعأافاكيدالحعراكونعرعلاعلىانعسآدكنأوهامعال
ظثاهلمالجضعالناالاطرجةاالالدتىادثراذاالألداالذاخال
جالكلهوصبهولماتششخالهالبعفأليععلقالجىنالاليمزتعال

وئالتوجمال9اسلحاانحملسامعالوذاقولهزايذبخمببأموا15جرا
المسئدأظاهرافاكنلنسعتوهذافىكلالمجالزالرفعوقعيلذفيمضمغاالجأزب
ورلقالئلامقاللىاناالالجثرالعقلىفاليتأقهالوكغرذلهعنإوعاقول

كدلموالمياذاللدلغوصوهوطاهراوقيياومآشععافعالالمستالدوفىيثزط
إلتعوعبخامصافنقديرالايمأمحدحلشولامفىالمغررالصلهءمد
أحدصالاياكرندزانبوااالناالراتانوايالهانبدو01مافنقول

مأىالأللئوالمرصانمايخهـهشتعالىظرفولهلمرانبناىداحفروجااك

ختصبمايقالانهتنعدأشصغافىصالمللؤأؤوابئراالولؤدالمعرارأهاأحد
البرنإلخحماملمفسانخالشاتقدبرااالهتناحكتلاددلندماكلألنلدو

ورالمحجبرازلجوفهاجماالعياؤلعدمحبمبالكاالصبهرزحاسياجمهثنينافي



هاعالمؤكعطابغائدعلىالمحضميز4فأمضالبىلهبدثيالئأص

مئأناتراليهعاخيملمأعنجعنحسلاالآصأوعقلايرنأنغى

معهرلجنرتجةألثالجورثرالحيايرلوالعلىجمعوعرجافواللثظهيهتفامأ
سلعدلعاايةداصرفمئكنوعدحدائىعثرشيرافال
الالهرامبللىاضايااقديسنغئالتوكهداعوصينقنوأفىاقالا
لنوكيدافاوأقو8النافوشعقالتدككليقوييثثىاعنا

لضبداكنلبسأدجبعوكلألأدالنخاسوأأاحألونصضافا
يعدلؤكبدحيشقالكقيلفيخالقاألكاعدجميعأداألرضتىجمعافىشالقاأا

عامىطعالفلىحمنكنعلغلجبعبلحمنللضولواثوصولهلمحاا
لضمبرأدخالنههادعمهبلوقهمابلياثاديلتورلبهعاوصوا

عنجااتجلأجعأفمنيستئنىقوكيبمأتصكهىااوالفغللعت
رقةفهالتوبههالوأمابشقأدواشالههبادقيلالضافةيفقبغهقاوأخوان

لنصبأدانعوالىارويتولنطااتقحالجموكةالفانتللضميربنظا
تعىوحموموئجعونءجعاعانعرنشهأجممانكداي

سباشولمامتعالملمعنبفمصانعنيلمتهنقعىمنساثاكالمصاجمالنثنيقأجمه
اهلعامآلنيائأجميرتالالدراوئحانرايهخائىاشايغوإلمعي

كععطثىاهـكاعرالالفهعادفآادهأواتجمعالدالنبامنىوهنأبانار
اداالحناعثلحعاهالعهداصزيتلعولقولهيمتعس15وكتعل
ابهكلراذااانهلىاولخوأتعوأشارلهءلداخوتإلالثوكيثبناجعكن
بونواتهـاباجمحيتوكعداوجمزاأخواوأجمح3وأحدلخواتكلىكليقالم

جعوالنهماهاصهنلقومأجحامرالتبيوايبيمأجمتمفحقعالحاوأضمرا
ؤندبمكألممحموعننأأجعهملموعةفاجيخابنيهأحمعنههثعالهالكوق
اقولهخوكعدااقياكمنجاعوكهوالعههرلنالعوالصيزفعلنبضما
تلتثنيهاإلنفصعالحمماتوانجالعيناماصلكهدجعألمجهـا

يهلنافمهمىاالقرأداكولهناقثنيتالثالشوالىالنثنيةوعالكنالمعئا
ففحاهـقيهآضيصلعياذالتضهلافلىاالناهايغلولمأألفصياغثوا

أكمبئيتهودوتجاليللغتآلاأىاؤوفواثطابتتوعدهياأحها
لكبشيناعاشققولطعكألورلمملكبيثناقطعتمنسقعلىلجحنهمأوصاا

االفرادنمالجمعغفعحشوالثابرالكبمثىاعىوردعيبنلكعئاراس
مبشينفانماهثئبكعصركلعضنموكشالمتضمنالأضيلفظكلفىلدألتفنيقوا

اقوبهإلبمتغالمحفغمحضقولهومنهفصنررالثللرأموكناقبلتمهضمن4

دجيحالتحىةسخءبسآلسادنلمرابههذااالأبالالنهاليخلفدشبعياغأقا
15باطالالكلوتدزجمعشعجمفالوفثاالنحادايأاألرمااموضعكلفىوتجتا

أقت19التحدالتعرضيغبعينحااحلى

ذهىيستفئعثلئلو4
ا

فالفعنكلمهاجمح
لطلحمرتتميضغنب
صعذكلعنااى
خمرتلعثرا

يدوالطكلمامع كلينداالماأجمعبن
نغصالفىوءر
امماأكلىاذارالصيهثاور
المفروهعيكهناضردينور

جمفغحىيدحوحاش
اهالعيغوبامشمئدهن

محوصاهالجممبمجمهين
بمأصانهمالزيداىلم
أعيهىنغهىاتلهند4
المفبهماأسازأواعا8

افميافاتفعييمائالثأ

ائزيدانبافنفكللالجمعلم
مائروفأءنهطأنفس

صاداالةتاالفرادولم

لالدجمهوهيالنئنبها
قطعتطقوفقياروماهـا

ثفهـثمعينثلارؤس
نحفولهالعالهقالدكاا
نهمحسدالمالئكةالىتا

صققنىعيأجصمطهـ
انممهيتوهمهـفعوهعط
فائالوصدالبعكهأا

منرهمزمكراصحهعونذ

فىيصحمرالمنهسمامبنو
بلجثىاصديفشوافى

ألولىمحلفشموافتين
طإلليللثأفرام

نهمأبهةقيفتعالمحالغرا
يخثمشيطال01كااالن

رذهـاحدوقتفىليص
سوأكلبمئوأغاسناط



الئمأبهسلفسوأثالجميعلىوهنابيظببهعأثيوعأح
فهمدهالئعلوصئافالبضغشاألنسفعاألةدزيقثكاااقصد
رأفيالفلطهساكعاانمابعمبهرلدلةاصحنململىلهرابعاأراأغفيله

واههالايكعئكلرودلليليذلهمأفويأسالهالمنهبهصرحلشيئا
ئمايضموالصنةدبراالنعثااثافىأنلىالفشىأفأدهكايلنانقى

مايتغيراالعلىاليطلقوالنعتضدغيرمآاليتعلىطلقايصقيل
والمنهلنتاللعةافمئرحاثصنوقالهلالنعولتااللههئايقالصعاتوعلى
ادبالفدالصفقمالغعلدالقعيآلمملطكليلموقييافعطكبالجبوا

لموهوصعتقدالعاكلىباءولنعههرشالممعوتفيقالاوعاي
منسيمبالمحالمصدلم2المرلدهناصضهعئهلىالفىرللداأخعمااالسلفىاالضربلاورجمليوههف
اصيمبهضدرباصبواثلطعلىحدثالعدهطالنطمورهقاطمجيحصكياتاآلولانيفهوأ
بيقودعمكضرلبدوجسنصفقعثمفلفالمالعةمفعورولمحمىدممفاصقأاقعملىكلضقاكل
اصؤنىوحماصامينوفوجمنىالثملننهيرااكلبهلةأمعؤثلأقلشفيلادهمميلكنرسالى
ارمألرصزىبرجلىرتلمضركتتولعررلتبريلعناأعافىالنباوااثددكفلتيال
االشالقجيعامموفحعئأكلممنالمحدهشقالمبمبرجيدمشئدهوتابيممشتقللفض

وفربرعهامدسئالطائيهفهـمالصاصبيقفهعنىوماوقىاثحوالقماالهنقييدخمممىرلآ
ارمللكينحوعيرشبرجلفااالشللزوئعاسبللوكرفىقكلاذاوطحههكعأرتومت
أقوتحريمانتهىثطروهولمسشصفاتألونححغةخهصبهأواممناكادالترحممكلطادقأادد
كهاؤصيحاإلعطويهعياالظااللتفنارامتبوعهأقميصيغمحليه

فانهممبسبلفعطالنيحراشوحلالحاصولئزاكاالثفلبلمن
بفؤوخصصنهالشزاكاندتنلىطظافلثوادفرافردممحغماللكل

لمعارفافىخاصلالكاالاعباؤكشرفعلنرصوافقإلعمالمتعالمرادامن
لتغلبلاكاالنالمعاكأرادوداالشتركمالمالواللطاهراحواشفىميدلقاالا
صفةيئحاكلمئئكفيارلةبئلمالعاكافكلحلالتحلاغايتعورفيا

دمجعلللطهالمعوكلنيامىمدطغمحلىاكتئالاصسلةعصصتديتحلا
عينفىسؤاولمواحدنشمعئوجماللعظىئزاكالااقتالعصصهلةصار
دكئوفالاغتخصيصأقولهئاكافراببنالمعنهىالششاكااالقيك

رشبرتجليننحونمبلوللالعلموالطابخحابرششصادقاوانالعميم
برالمصنصكلومفليلقففىأكثؤنحوتصالثحبصمفةآاوألبهاحمرلمجرجمى

وفتشكيرالموئهالويغجلةالمططوقهيكئانصفعحوالسيرقالا
لجمايسبئعنتماعؤاواودمؤناتوحنلهاعليبهبلتىااروملالن

نربئانندثالجطةعببعوحاالسمضيمسكبرهلهمكزناالفننعرنجصا
الهالنصاطسحالمادالمحعهلعضقعالمىجمطلمالدالمنةثتر
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عتالههالالموصرفؤشطالحأنعرفاداغافيحمماافبلىمم

لمغيالباثعقميم8متفعحةجلىلوامفجمنهاتمادشمض
يكيمئقأليراتأوعقةلفالخوقهعهايمتالنمثيئيةذصهالىفىحصيها
نالصوفيواحالغئعأئألظاللئىهلداتقاضةأؤاحثطمخوا

دتنكيرالنالتعريشدءابلدتبعيقهـرألخلدفملدالشغثميخلابالعفماالفيحا
كونءبيأللتنكيرتعينهالالعليبصمدلوبنمغعالمعينيقتحىالتعريف

وهواالئبذجمميهاينالنئطثهعاافطصيلعنهكلعصسبيكأكرملاثثذا
ةحممثنينالىلهفقحهعوااالحاصلإعهـاحهأتوأزىفخرااالهكث
لبلنهةاالخسههنينثعأئابالموانفالحقيقىمىلعمبىاثهاللنمام

لقامثمؤأربعفعىلهتكلأنفأئمزطبلىاؤاماعشزمنأربعهفيكقله
ضميعاطشفاتالنجملتاوابرنتذهـأاالقراثوالنفنيترالجعمافيالتصر

قهرحالنكرأةاصكأجمالههولهلىمنثكبحهاسهالمشتربراالوحما
لىاهرلظااألسنلدعناباشجولهيلهخيرمنمعلىأ2برلراماقكرجملشرر

ألب1كيءباررصثندكرءفياافيكاحأكاصاثحيضيرالموصوف
مصرافحلثاكلدالبافاالرتمأو5با2اكافصالجمقأبارولرثثى

فانهيزملنكرأيأضيفجمىلاستعاذاالثفضيلفاصبنهىبركسنثصعتم

اففلمنرمخوجلحرصقوالجعلعثشراألثائكعرالجمافلتذااالفرا
فصناضلوبرحلينءملأرشبرحلأحىركأيعريدأفصاءوبضي
وصشفهوزلىاآلقيهصافاالونألشكراذامإسشصفيهائحتتئوي

احمأةورهـجلعحهوصؤكلتبمارياعلىافامفعولجمئؤنيكلاجمنى
عالعنجرراأدضميرااهرااسحفارخواناتواحرآفقتعلورجلصجورا

ئملمحرأقاأمملقاكالوعهغمفتغوالمربخبرجلااالفعيوبراحاملما
هااآقاملفوكااأدواكفارنحبرلج4حأدوهاوفاهنغولنامشأعكاأوها
لقلكابرصا2حيرطابىااقاغينبرجليئرتنحيحياكثلاعوفىالعةوهى
امذلسالاعومقالقاموا3باذههفالفءكق3باكابولقامآباؤهمأباؤهم

قرجلوأأفصارجمتعطىاصآدغاللبالرواغاوقغولفىاصافاهراافالمفعا
ننولصرنجهاهاحلحمظهحابهاوضربهاهوكانعولضربرص

ضاهـإكيمكانثولفرزخالفيالوققولعافلرلجاقالباهـهالوهقالا
ارحندوكلوهفونجابنمنصرجيهبرطمفالضدرفالمربوعهما

كاتفعيمكاثاخيراالمببىالالغضادعيماعدأحىىأمحوالشتحلما النضمعالماورهـنعهتيتكرراننعوكلللةاذاافاهماغزطوءه
ئوملزمنيدخرنعخقواحدتويكيلمجؤاعكوتطصاراشطكدآراضعتها
ظقغفهاوجلىمالمجورايمؤبهفاهمثلراطرياعلىالليرألدضضوالجا18ا

جمامداحهولنبعةإ

نتعزفارمئاآلعواب
ثخصهنهيكوندالتفير

لجداحبكريارجلف
بزيدلمافلىاضرالوحل

حماهألصلةعتالعلف
كرصذحهـالىادأفي

مالهـفتهارافسثاد

تحرصأمفىحيترولكن
تهثعكيخلمافرحل

ونرجمبخففعيفناظتعرأ
جمكىتكهمتمفطععان

فوالوأبللفباادرقعباا
رصجلهحصشتىالاالمحا

ادحسنآومضردبرىط
وكىمثالتهوخيرهئادجه

يعيرمنوجمالالموث



انىههدكلقنثحاطزملىثتعجسمإمياحهئعيتتلحئهلراثائممكر
الئعالبن7نهآك4اعلىالمنبيملهقهبئرطعؤارحالبعضئبااليا19
ألتهثهـغأداللفسرالصبعالوعؤرشزظاحمهاوجمااجملص
أالمعصعيشأثالسئقمابعفقمناخفممرثألئقوفيعافثاصيثارحم
أنعفههقلافىكربهعبنننعومخئابئلثالشولذاااماالدجهملعالب

11اءئصربمالأصاجصرنهاسواالثبوحعنالنالحبااوباذفىاالخاموسثالعثسدئد
11كاااللعادضالدسشبناصةاهةفااقشامعلىالعاكالفاصهذأفولهاأالمئيكلعقعيصمايفيد
ثطنأدتربتاناايثعأطأمئيطانالمىنوبهإلالسدصنهوماثسغريرنعطلىقوله
النجمغثتخمعيايذثضاععليسقالىلمرحمماجمعثىرحيابعدااقرمفعاوصثاللنجةم

نعادساوهوانستعادشزالدالدعظدعلىزخنقالبهلموررهيأدابهنمضوصئلمن4ايعرأررد
لراطانلفاالقتعلقشمايهخصلففىوقدلعاابعلعوهومناتجلؤقماتاأ

ألستعاقهفاللكماألأشلزبماالامطاأللعمنعوعيعلعهها امقعمفىمولىدمنحصدمثاللتثمطاشاوججم
أبأنبوأبوصىلالمفميطاتالهداااللحثعاصوصيالمثميطانهذامعايماللهمالزجممأيايد

هنللذهفاواوكولتأبوقالااأفمنضالضنعئخعيحاالنعششهاثالدهاناعبالدأثسكين
ااوحمهمموالمغشإالنحةأرورخوماماهـصمصحنىأنويميدنفهءلىيخالقيماية

انبرنامؤايواعلمافعذادؤداكذلثهطانثرالريللتميفالنعتوالطةمرةهـعثواحالة

اادعأتوبائردشتساكعلىلنسىاثماثلىمجاناصههلفىكمفايهبتلىلزسكمانااالهيناصلى واتالبباقمولعأص

اشننههيأليصهأنوعليمنالنياتابياننىممعبعضهـمأناحلميلماطربطنيبيترجمعاجاثن
111يكوعللتالمياآليااحلىعطصئعحاحؤبلهنهناثطأألممقاننمئثثأنألنهطويلبصطالىذكئرض 03ء5بأدىنعوالهبمدف

الليدينالهانحلىةعطفاتنينيخمعيهينؤليهكيىعدالفاأشىافىالمخشيتبعالنص
اضاحاألأشيصصلالصبمالضعايرنانشرطجوارمدالنثراسوالثجوافاؤفالعثأدرومن

آألياجمذعلىااطنمكألمؤفايخإبممراتبانرلىكلثنضجممأاببماهشنسافطماقالسكليفابالطخعاةئننىالنصملىاشاالح ىدشءلعها

أفصهوخمراشيانصرففىلبيانابحطفكوسيمئفىوايختصلهيئ
عاليقهلكيدلطىدرانقاللبياناباسكالفاؤنللمظىالتوكيامىا

أبافكطيعرحبياشسطفنفمممومقاالنهيبينثئاجميشبيائاالنأق
اغنومحناعنرحفيالممناشلرلهالىهداءواولعلأملشدقيذالتأهـأ
اهوالمعوبرنهبهممالبياشافيلةوبدلاكاغرقاالمغبئفىفيداطاذةنهفى3

اقولهبألوملاتزواااىثهياصالوقالبعالمهأمىأناقعببابم
االدرمانةأمىهعرتواالرةالعاىاجددشاىهابنثعاالاتجكقيقكىى

للعصقعاوافىكاانقيهجإفتاصىاهمةمياانالثاخمصقوأماشمنتطا
عى



اصمزدلبودبئهـارفعألئالتألئهارمنأوحماالهرألندأطنمنهمعنفهـأغإثمفاا
سلىفقالبرلرخبرجاللفلعألالعكاالشوليدالصرنجمهماكرنكيرفالتنعتيخوافيالقعي

فتعالموصوهاطكونجهالض3عمندبعطهيرهوصبغغبررالمرفلىءعنصولمجراليتبعانهكا

ماجمافحائرعفيعااقهىاهـمةرزداليرالىأعوطراتهعطاهردإلضاليححدلنالمستزروثالغ
حولتبركاكعوطجموذاوافعقاصرعلىيئيطركلوانزاتمدبقأثئاشعذخممخلقيلهلهحتا

هأعرفالسلماظئالفافلقوفامللعممىمههاليمكلولكوقحيهمكأنعزخمالراالنصلنمعمن
فىاالهمألفنكلةء41التنعتقويحاثهصفمحلىنااضيهتوبهألعدفضاينصع

مدسالنكزواليقرصفاعهزتلؤالذىجملتعالدويلةجمدصكليحرلهألجمعرإ
لالعاجلىباتبهبمصفاللىينبماثالشلفالرولمالفضوأماقولىوئالىهزتباثعرفقوممهكلا
ياوحلالمعرواجمثوألأقولهايثالاغسافئعافنفاألنضمهجيمهضارفىاالالشاثرادلبمافةصإ

دطلىاححبكطسمفهتافبملىهتافعالسمانبابهاننولهشفيؤرالوحص
الكأإبندصعاابنشجماهبرارعسعنأفوالهثلكلىحمكبرضا

فيإلانأفدلتدكلمعرتصتبممعغكلالنجؤكهؤصفبفتمألخصرويزمالشخواذالنعت
ويراربر15بالدبلألمجالجامهوهـدصىفدلوصازنكرةقينقرجالؤصفكافاا

عمفسهابىجمإلللأالقةمألثرتبفىانالمعنأناللهؤذهبثإلمأهـلحقيكأوفمرثآلعمبه اآاااددب10نواثبمدوايإموصفالماميويالالحاالتيرأمواجمعاصالعربأأال
صسذةذموموالفكمدااقرادثههيصرماالبئمالشقااالفرادهىافصفادالنكسيرفئجعإ

النعتطنفثمواتتارتنحوسكلحما4مبالهادكاغاقاخهـكسيهزكصل7ألححمنحفا
حدتجلىاصهـكرمنئأنادعالمفردشانكنكسرافمحإاؤهمفالهاآلغالبرتا

ثةحيمإلعاطىعسزالنرادانمبعلىالجودمؤالمكاداثعكآكماافوسيروفا
حرتالوآفئضولىااابمزةروور1ةناىبركفىلهبماءنهالسالههمرجعأا ميالالفوألىلألماجممنومغالأللمافبلهبمقاانحاقفهذااآكلممنوقومصع

لبأبرآاكليخذحمعثجماتيؤمدحصاالمطوحلنعتاتحاعمهـاعقطوافولهلمسثلةافى
يعذاضخضبناالتتريالرااقىصمآدأانماايصضدغجأدلدوانصيىاالمبتداسفىارشحهيجبأدفع
لمولاالقريئهنهوصولباظداثرصنغووعلياأوهويهبتراملالعحازذ
ثههـالكأةديرحلئطيعيزمىلقوثلسوالهـىتتهديهتأجرعباراوأحمنىوالماوتقولفالث
ءاثجملىشتعالمقركفنمهاهالنسعانفةالمقطوعلتعتاجومشطىاقال

بعوورطاألوحمممنحلبمااالعأملنرواالمدحافهاالوجوسعرفإلعالاالعراجثوجهفاموض
كلهـعمدطثعلىامافئالااضفاهـااجعأوالذماوالزحمالمدححاانهقمثراا

االقغوديه7خعشعأيعحااالنثعوقىهمكوخادعراخعدالدترئمعئالعاميوقاوااهـاذلوأظانافى
ثالبرأفيرئأةاثنتعنالجميمفىامىتتدبئورفيأوارصحبلهآثحرجاصنألعاخب
تعولرخرجدقعؤخيطنادرافصمالكىدفآأالتكسمرمجرىاواجمعالعرلبماانياصىرذركل

الاكلوبئأشولملهكآيقحهـفيمثتاوأمإجمحنذفيلبهماداالفراؤكلرهاحداكالفوقو
هةجمجعأالتباحأثالنة4الىلثفالشلعولتشارئبارتنحولنعتانهبمعالعالمنعهالشااا
أوأحنىصاتلفعلانيكوشفاوجمفعلباضمابالثصبهيمىبافمابارقعلطعما



همدحدصيملعصع

وآزكدصأالهلىفسغه
فىكافاللسافةصى

والثمافىصرراذلملىلمة2

الصربحماكافثفول
لجلحمصاهيالهدألمحدور

ذئطفولهنلفاكءا
لفرالمحلىااللةانهداح

الحطبحسلةالسحبعفى
رقعوذمفىامبباضايألى

اراانبماءالماعلى
الضالعفأشهقلهى

دتروالببإتعطف
ةعيرءموصيهشوعه

ثماويخعصه
ضبأعرهأوصصى

رومساارتهـلعأمك

عشرهمأرلعةبعنىفئ
رلماكلبئوعرزاعرا

ورزقمامئلمكؤجمبذ
لهحألاوليخأحاآخوهط

لحدوتادألقىليلجزامحلى

البمىالتاركابناناو
رنمرانعرنيررمو

أنهقيلماباحاالاحمأفأفيكمصيدطارعئأليئؤنجتجفهههقا
أدأليفالثالاأقي4بمثعرااتسثؤميهلىفاحلعلىميفوء

أفاصقربةسلفماقؤعطفأيخفاااهمئامالفتماالمسلليضفىا
هايايعاواجفيتتفىالمطونحاوايفصلادل4اهالهال

ثفاأهحأدفولهيخاوالكوةالهعريينباقفاقأمقبوعهمغئيلى
هفئلبيدامطيكولنمذانوزدادجمنجئداافارمىامنيميبئصوجهولىأفي

ارةعلىبيلبنمالكينعامسالفألفيزفىنكبئموأدكاؤظعالهمسا

يهوكبرهمبصمذانلىوامالىكطشيهاشهبدنصبدمامهـسرمىر
الهلبيانابأنبنثعارفدانلباطفبخدنحمدقلبلايوحبهى

قديكيلنأخصأتبحالثاكالجهولؤءبأنوانجهووالظجاولةهـاقكرقص
أأاثمبففونمهفاإلهرقوليبمماصينجيراإلتتدأأفيفيمن



كيزوترأهرويسعابرليمموهتميشع

ةالمابغيهرررهلىلثهـىاألش11يدفماوهذلفرقاافابيثكونهجتئكابدالكونه
جمتنحواأهيماومقالمجمتثأقولهلملبعايقالجتفرفىثاافيثىا

سعلىصبيافاالبهمالقنفقمالمحيبررالشامتمحطعماناكونه
يندكرلحةتابعرفةلعالونمطهايمهنلجت3قالىيامخقوله

تآبيمسعليطفشامابرأهيبمركلدانقوالإيخثسفيثنىبهاثعابعهدجوب
ثونثحمعأعرقتتبصجطلنرخالاانليعكوجمممريجولاالجملعلنحا

كنانمنهنبرلىااقكمنصولكللىأنلىجموشبالوألجمرفيفيلمذؤاالببين
اوهيابرالهقاليرعنهامقلماداغلتالعاصيخاتلعهوأفغيرمعلاوجمصامععد

اكبدلبضبعنىهمذستصرأاادخبممألابتهوابراهانبعضيمعغاه
عبئكةلطههالمقاممجيلكلهلىنهأنىمنهاجمابرعقاهاطأبسدسامحلى
العيالنجممنععيأقراضهالنولهئفاامؤدككاءئآملياتثه

ئاثيشترطوالجراؤمحشربهوتوليبتصراللىفمىءيمىاوضمعالشقالوبئ
الجمااذاهذياعيبويمفىكاللقرلوعخصممففهواالوفاالاعال

فالىالمغافخصهناالشلرناوغراصذلعأتعلىسالذورمقحطفاذاا
أيضاأمونحاشقماصاالذكلميصلمحتخاياالشاصمخالتالداةا

هاتصالدترإليلزكزتثمالنعاهدجمزبةلجطازئلمجانطف
ففبيثؤلنعهلوقيالهبرحلىميالنقايبصيضطفقصحفيفاليلزهبأللفاد

نبعبئلضلىرمبخعي
االتوابحصبثىنج
غيبهللصفةلصنجىو

الييكلؤاكهفأخ
ءتالمئبولؤفجذاافى
صيصالنوهعرنجةكلن

اجاشاكزقالروعنكلن
لببالتاشصخلتالدا

آيوفهعتبحهـقوفي
أمطضههـاعدهصصمس

ضعطاالللفيلمياتا
قيله

عرابرحفإقبما
والدلمفغبهذمأمسها

الخطمهـهبعسوابنكاللىا
أتومثأضنهاقهرض
تعافلهقصصاا

مسابهألعدمكغالمآ
ف8لكعاوةافتف

مرروتحيصمممح

تهـثفلؤلزيصتابعالفكصاحوحاسقطصيالكهفارالخبمحنفويربطهامنصابطأوافعتخبراالءلها
لىهأهمانيتتفلىبعلاالناناألجملليعربلكلألمنوجمانعهالم



بئطنرلملئترقواديئيهلنآلذينمفىينيهللثطلعيلعنئمينىامنههبرممن
ثفجلةفكنعقأظالطبهئأةالللدمليطللجبوجميرقيهحيطمأل

بكاللخيفاإلكعنجمساللمروااصوحمبضالنسكعنلشغابعض
غتغاليحيعنثولههبابطيبهاعألالجمفالمحئالتالعرالم3جمطأىاجولمئث

داوابطاالولمناكاصاهئاالضررأألنتهلهأالوائليفنفرقمالىاابربهاألمحةلل
لميزشيحالغيمعثهايمثقوأوددومابيعالنهـالبممخاففصمىافممئاامتغافادلطولالحن

خطغابيانطهعالوفينيئعشكرصدؤفلضدئعىونيساخوينلعالباالمتبوءمحله
لفاخواخألفمصاتسمليةتقألكراحلىمااليهمالبدأيةةءعدأخرينلامنيطلثيرلةأللئ

اذاعالفكااأسالجموزالندنجانممىولؤفالباعمداخخديرايخثهت4فهذايدألحأرثفيقوثه
كلعشادىوولؤفلىتعلوكمثالسأتآلنرصىدمراسمعلصالمبجعىهتالبعانبأبمن
يالءالمحعالتغفميلايمافامحهايضؤفألبااللجلغماكليافيفلقعلابدلفىاالذاللجب
ألفطالكلىاراحاللىيدؤىنصاهارمافىأللناس1تخيمزلحأفظفيالالميلىمحلاالخأللنية
الضاصزيدأفضللتتاالناكفيدكرنلىساثأكحاللخاصكليزالنهثااجمزلحارشالقيلىامن
أقفيؤشفيصعفعالىلجدقويافه8ابليفقامكلأليرزالتذكاصجقعهئااطوأث
أكطبهضافصةبخطألومفاواصبنأالنصاةاناظكلدادعبممكوامراقؤ6دم

فعللاوكللعللاحامالظالقمالظريدبخصنزكاوصلايهودافشثوكلاداركالبن
امجروصآىينععانمفاىصالتراجبايخيلقىاعةلىجلىدكأاوقومفيشاأحمإل
طكلاحاللزورمعاللفووىوسومحرراولجتريدسخوبأثجمغصاليطيفشر

اذااالنااالتضافوفؤةالمحألمعرفقاآىاضافهيخملزمامحلوهوعرعالمتبدصثىليمىال
اكلمثياعلىعلااحسمنزكلىامقكنحوببياححكلناذالبثهراشاركاانجاانا
بلخوكلواثحىوجمفصلشكبرمراشضونهاصابةاأبئفادسنحواامالالاعافيهبظ
دلئئزمضوالملكمانمميماموهوحمروورحزحل1نرألندىبددعروعضأكلاقااللمجوومهالفما

يثىتداسننوشذغرهغرافمتىتضافاكلرالمحعفردوكونصاتة11اوهمثشماةسنةافأا

رأناللابانضتننعاشمبفالمساظيالىدصنىارواظاواتااالسالماذكىعجمجموعة
مالمئفتفرونالثوافىفىقفنفرةنظرالنهمفيياصدحاللهـثجموتلوتحوالضاربازيداللضاو

وذانالاذبالمحاو3وندقىاتنألثنكافىروائيومدجفاالوافيزسمزاياروآل
بدالمندراشزيدارحطزنعمفىمايقاللأونجثيدأوفادقمد

آرررضهابنىءلىهنأالس11لفنردحذاللزيإوقأممونريمأنيزنموالاوصجل
مىصعرانعبلىاانإلثوهسسبرومذعلعواالبدثاالطرابمفى

لحافالفهبترحالصااخركقوكزبدرأبشكالملغبرضىلمهاخابخصةنألللجلثحة
كادالالمرارالهأقاسقاركابنااناقوعتحراطومننبحعلملالراكف

لنلهاانجآناثعىداألىحهيعلمولميهدبوحكرلرنجبنقروبشرهوااكلهوم
مروحاممناولبمالالالكاالاهاسوزادلحيهعطبوراظواجثبئراشك

عرابةا



فوينشل833طوأالرنعطراثموأ5ارمةوهوفاساالئهالدشفراهغالظ

صكلبمعلىنثانعرايةدفيطضاليهمضافثبيىكاأيهمضالهالثلرفيابنخبواانأضدأباالعر
دمالصحوفأبلكؤأماذأاخالافلىكبكينعفمالمتيخهحمبببدلاليفسالبيكلثلىجمبدفلك
أل4دانعريأزالاالجينعالبمخبرؤنداطيهربتالناهلرابهيكلبفماركلثروالصبهفوالتطه كمهـصواهعوقولج6ريفلامهةثماقعليمكلىاثنصوقوعأتعلمطرمحثطكأان
ادأغابالتمبيانعمرااالىبالدنةفتالمغاماضافثأزبئفزالدليسغالثبفآآللغراخآلفبهأفعلبه
اقبيمطفىاكهفىلىأةرهيغطاموكعأأنجمفيفواومضأقولهجمرفىوليسمفمبهارفاجميح
طعالهلثىغظاملىاااقووس41روععزامالعياألمامفالأرأسطاراسالأقرلهباليةبك

شليوابياشكللنرافنصتراضاديبهحميأنحرفه4واروأعمهقسلهالصاغاقأ
النالطراوابنذاوحاجمنحر2التاكملثلبالضاداضاسكخوهزيسنصرفييسال2ل1

السبنئصمظلىالثئأوأصلجاصعسوامئليفىهوانطأاطادجمعسطرباتهد2ملر
اثعوكذمبمابراغطهزااالنيمةمحكماإراميطاببفىكاالعرالثمئمئسالصالصط
ذلليعكئهداللنالئاعطرشنعلبهاوفيوايحالرطااطأرأورأهضأمعبمفتالربلواإ

عغاالابظماالمحمدانصدأخسبرتاسطارصلىثشفرنعابوفولسطرامفعولعطلوفىاعل
زبضبمعيياظشغلصاالمرابوههاتضممبزعليدىولقانلخبمادوياصشفاسنعرمفسطرن

وردبكرزدجااأحمثدجوهدفيعفظرهنالمغنىفيفاسهنهألالثمئالأقورحاف
أالبيالهقوامشحكلمعأثهثافامنهسبوثضمرلسطكذلعمعلئآالبدلات ءالمشعى

4دلندامحبىفىللدغؤالضمفاللكوشفعثنهـأال001 كصمبرعىأعرماانكهلدا

فئوالمستقلجمإلمنادىلعصلبميالمتكعلاادكرراذافالمهأنفطفواكأالبعالمبالنبثجصرنأنا نغيركموكةضممدىابزيمزيدالععمالالمحوافاثدازيادلمافسععىيهاناللوؤأطكوفافالوأط
لنابانعرطممالببانألفىدرربزثدنوفيرذاأيرربرأبهوننجصؤرمحياأقلمثثؤا

وثفعبوزلمبنىأقتهمالتوهمكراألوللمازرنىهنالؤيدناذاصمكلعوبحضرفأاذاقل
وعتجميرأجمهنعلهصههفىثلألهمطهرالمردلىلبائمواطالصدبئهـتعقيررخطادذاالمقعؤأف

ير4كحوأغآفلآبوألاصديكرأهالظمأالموكهملتطثاامحةكلةيخهمنهالنعطلىألفولهبعاواحفاألفىلىا
حم3رأاك4إقولهالمحللنانحكلىفىاالصساالحركةاشجهتالندابااطرادهأفى اإصا

لوحمإلصهامافهقاثاألفىاسذاوذقيهيافنئالالتوكيدااعنىافىقالضىماأتوكحدالأ
دموتادطجمتيحتأأشالمرداغرأمنهعىلجمبتقي4اومععوظنحيستياكزدكاثمأ

عهـصموىحبناتراخىدؤكيذالضمحيلوكراحدالوعيدئزلماعليكلمثامبحاحسلهايسار
فثةمزاوءعنجيهذلاذلفتوحمداينفوهونجرأاذلظممحثااابرإحولههننىأكلؤكداقنويخه
شقرلهالعداغاقالفاتفاأقولهطىالشزءنجالمحيالفوفمبعضالمغئفى4حالديص
لعاليخهاب7مناقعادلتنوتألثابدوشاسذبمسنثنجمماتروالألبتلوففيبهلحالعان

موبىعدهرصسمبلاولهأصرنمفعخهدكيذصباتابعطعروكزثأنالنرنعيلقلااأ ثضحىءسضمخ

تستفئباكأبتجماىسدخناأليئإبرتقوقمصكلىفقيروالىاربربيةطاد
ااسهمناوبكبذجمه9أنحولفىهياعأثلحواسطهلخنمميالمنوهرالتالبملاالرابحخ



وكاسهيكه6سعبجم

مخوأدلفمربمثللشه
فمالمثماماكنى

أدجمماأونمسسيندلعها
ولننوبردمماهفزكل
طضعسئروايه

أفىفومببفىلثاليهنط
فاالضهبيكمك
والشسرمالرظا

بدلاللكنمضالجمما
راالصافميرمنرلمنمأ

ماللقاأهـيشثعالألفىلجط
أفادانكلصأدبلل

لبهادأضلىاإلطعلتهـ
طاالعيضةغلمحل

انربفاعهىالنؤبلى

خيراناتمبدلئا

بعيانروللناطالالا
التسرابعنجيشمل

ضليبالحمؤوا
دالمجانالمضضج

كماتنفابهدأوال

العقصودلمكلقصود
اقوم01بالحهؤضر
عنهمفابدنرالزمقاق

دقاالئهانكتمعاح
ولفربألحبممودإةا

حرواويدنرفيصروفي

لقومواحرواهـؤدنمفعى
ودعقفانعرصنى

قهلصاةقىياماخم
ملحبخالمقصرافكيه

إهماوفعنرصأالهبالكص
محوجافىلنهساكمطض

لالنعركانهببدفى

عاتفىآلسلخهوكوا

ئىياليييااللييئضيهنملىلخثلضيهـبصيدفهأ
براإلحمننأنرصاتاجمونهكليمدتوقألطابنالئبيلجتأصاثمي

ثفلعتراازاكاصغةراتأصثاشبعضلعوهمالنهكلشأحصئاااغ
قاأنهـحاهلىيصهالجشبرآنهـصغةقللبتللواجقلفالاارحالحم
نثالبافئوجياهافقمتجفوإلديمشرازثهببيزالىضطف
معسمعنلىالووفسالمثعذامنحدلثالنفموااعرأباأومىحالانينواذ

االظهالرفىأقطجوازاأشالفهوابعهاثولهباالفيفىترابئننفوااألنراد
أكطوحدسبمروالمضو2فولهثنكيرالضملرواااوثمادضدلتعزفرا

أصالهاألوايمثاثألثةلناأثؤلشوقاالتركمركاوالعملناللنعتمحزج
كنولىببلىدىادصلباعالفهبالباصالوهوامبمنجرمقصالبراثسما

المعطفحمرووأماولسكئعربلذيدوملعرووالننيحىجماائبصزال

ببلىوألفالمعطوفابالدامايديخفىعنهلزلمحىأثباتثبؤهـوموالىالحيمبالفالشا لثااكطمىاالفلدوناثقووروا8ألمجعاؤتىبقطافالحماففىأبعال
انهالضصرديإلحممأنهتحطفيصدقبلهوومالحمماهيعقصوديالقافاضو15ا

ثباتاواياواوفاأاربئاووواوماباالعطرفوصدسمواورالتودوا
صدويقولثاالربمهااوعوألعرووأكورزووماماوحمرمزوراحوااوت
ملمرالمقصودأئااالنوعهعاالعثىتواالنعدلهاخنخارعلواأل
بيكسردمزيدأصكبسداالثممشمحوبلدهوالمعطوفطماقبلةندلحسمبا

هالعطفسطتحبالدالسطقوالمرأدلملىابقولهخارجنوخاومذاعرودلكن
اءنااألفىانالم3انكيدلةقصحوشفمواسهأوابايدلبيهطواالشديلرق

لجوهمالزلقيممااأخوبفيأقولاصالواسطةفىقولظرالمراةريادمعيملحر
المعطرفط3نحرؤنرلهاكبعداسللمعطوفاومنلهاجماببالبعدالمحطو
شصحوقيدفىعروئولهطىيرمزصاوومشلةعهـبلرومزصاوشنسقىفعط

منلصوهوبمشاايمالبعاقسدبعضيماللىوأقهسالمهشةأقاللهفلمحقهله
بعضمعنبلخمداةبملمنلعهانيهمةالجمكداتحوجئتكبعضا
4لصتداللهوا

الططاتطالةنانبمم4كلهاداءظعا4امر
لهآبرمنتةعامربعسمقرجلوضقطكصضأةهنلرونطالاوطفغ

دهمكزسهفيطالقة4فمادظبكربنهئميابلىفممىءدمالهمالولهوخ
كلأعلمالجلهنبدلطتطالهطالهةطءهأوتلىاالالوا

مجازايكلاعلىلهبمىاطالقبابمنلحكلالىصضها4ايقابانهردبعضهى
لقهأدكأاالدةسهاكاء3ورؤ



بالفاللعىقاليداليعرشتائلأفمضوحتالثبرهفاالسوادوكعمىدا
الحعلرملجبرررفيءتربهبعرمئسواواللنمىالسوادبجنهألشالحوثلط

تاكدأخاانهداشاثاخمعسلنهطهنحشعتيهاحؤيروالنظدالتأخ
خالشالبنهفالمخلثتعاقيلىستدللهدلبماثقااللخث2موطحاا
بعكاألقهنصلحنستدلهامفىبنلصدإنطهفعياجناتعكمد
فيوأواالصتخراألمحطنسرقأيمثفرهفردحنقرمعلحنالق11

علمرمنمغهاللفعلافىتجرىمالسهذماالفسمامتمايهصنكلصبئا
قااللخدييالنكللجليدغهمنبدأغيصدعناعابضداصياقيفطن

اديرعلئفتمثغهقصللبعفيانحوانابدلآلناكرااقىلعفالمجكفقاهض
كولهلىنعاالمولجلصيبثالبعضهنبلعتئ

فاثعاأهـصسىهاىثوخلآتتبإئاالقاتطا
انحواتخاطاالضرألمجوااولجالمبابعةغاتمطائعماشهاوابرىاالخضالن

لجإقولهانرادىوشبغعالثاطىآعاكرمكألمذيماتكست
خيلتاكيأأفسدمنبموهوأودألتلمطاليعاالاهافيااوكل

عيهالأنومفمىواقثمتفئآلجرورلقرافاطهفهألمحزينالحيمددهمراوو
ابياليعضهوهـومجقاأالأشندبقوبصحخةأتصرجاداووثزنه
بلمششيفالىتافاتناعملضعبركلواقالصحتابملكلابخثبالخب

اماثافالبأنالجزولىلشهييرعللهاكهأالقىلواخضارهيومافاأالششاشفقاال

نفنحوسلبزررمالههضمصغةأدمكتسالجالردهحنهاكببىللألصلهغه
ارواعلىبشزجؤهـقرعليلزمالكلورربأنهدونهالثافىعنكتسااالقىل

األهوولثرذنىياشلثثتملهواالموقااللفارمىهمنعوأذصاالشتمال
لىلمسنداالمشخعلاغافىآلاالشاللألحدطاعلىالىالوفدنرسهاروردبهصرد

االههاسنداغااثعىجيهمحناليكتئاالذلاكالسنادااتهعىلىقاث
امندالقمرلوهقاراالقىلىعؤمحضصناجويكينممايتعلقصدجمؤعلى

كفاالاالشنهاعليولهذاالصجوذضرسزيدعبدالجامهـادأبفىالعسيرا
بدلعئالموفهققطاختاؤدلذالضعقواثذهسااانضلدوفباالالمسند

أعليالكوشدأىلالصاقيشتماألبطرآعليمصالتملنئم
امتشؤبشزفيقىلعشرصالحفعياتجقىلوحمقابحيثتاضباجاالوء
اللرهحلىالالبهشتولهالآالمظروفلضرنجلىانااشهىيلوتأتأعممن

لرفولهفءيهزبإداقعالذلامثهرطرفان9دضاالاثظروهفيه

مبادهع

ئضجمللكلمئكلبل
أشتمالوررلكاكل

ياناضراجولجالنسولجلى
الكلدإكلطولحلا

تغيمثاتأالعرلطفيا
لنائانجفالحرلهـحماطا

ؤلهأالحراورونغيى
عليهوولبساوب

منالببجالنلعى

فئفهصايالالباستطلح
ااعليخعكانمثعوضع
طيحلموالئاالجالمن
سمكلالسالظا
ثحوأالشعمنكبرلد

الثهرمنهأئونلنوي
لجلفقتالشالفلحراا

القتللالشهرواسمن
ثيلكنهلشهروآلبعضنضى
نبهوورلنهكهلهمالب

طبهكغولهاالضراب
افىتجلىانلسالملصالبراا

كتبلهالصالقماليملى

الىبعهاثهاهـنصقها

يكونأنرهـخابطهلعثا



كللمقهمدجميةكآئاؤمبصقحطرهـالمباليعنهبطط
قبرمافمؤيدأنهاقماكنضابراعيدلمحزبذالئلفياللئبلالالدشقمأكليمثمامألبميةالبعضلال

نئللىحمادنمبنلئلساابهذأؤشادنالألفللمداليدحماذأهذلعلألكنيبالتمكرأثئنذتعنساد
أتاالشكاافمهوخلطبالررالمعىعلىلغلطاوونإللىضودحماما323بثوهحادللغيدفرفصئاذ

اغيرابطالطتآضمانيعيملهيبدئمبهىكلفيمتجمالمالنالمدايدياقدادرأنزبداجملنهذاطاد
اماكدآلماةمعاطادقاصاةصلىندهقصودممةمدواالحدلىأقرلهاالدليصهاثاالللاغلذ
لم001التألثةءالبالهفهطكا

مأالنإالبراذااصاابةءخابثادممدالمر3امالئمثعاانابللئرهأقوبدكىلداااأل3إاداالنهممردثافربقوللئإه
سقولمءتففلشرلىادمخزمداثمطمرزقصكعتاداموأاقالمحاسىااناانفىأدافلا
لىصممدبرلهقدلمنهبالىهاصلالكالطللابلحئأليغسهصليلفاغسامداحىدسم
رولعداهراإوالمعخالذايكهنأاالدليينوقلفالهآأكايندكلناعراجانصداهـ

قعاتةقيكهاالدللوقسالمقىفيماوراأليظاهرأعولهأءكإأأاأفباللاغاهوالثافىاثقصود
رأيتلنأنشث3اللحل1اصالتاااممناماوارقولةةابدالقو4وبرءدلى9ااكللتمىاناطن

كيلىقىإكاكوداتوفيمأداىبصراتفاقمعنالبادأنشلؤملنرتأنوصنجينيفسادقصدثمأؤال
يدوقولنقساثمفرالمااتسيخاقاثالىلدأالثماواشوفىلعنداانعلمانمفسياسةلق

ةكنىالمنصلالمنصملبامنالنفملاوبابالعأىهبخالطوثاانينةوالمهلضلابة
افديماكىكيدباالحطفىالموفيانشوفعلتفوءالمغصالناييأنمصلدمىا2حافيراالفمارإألطجمسى

لماشثلبعرئنوالظاهرمذهسافماطبىهقااالأيخهيمللفرقاالمنصولملقسياألنيرزكأقسامةاهـ
هكألللهأمقالشجئفسيرالمرفوعبااتشمواأهـادتاانفاالارمرعنهرينطاهريخؤجمىالد
أاااتحصتاتعوءنتاالمابهواانغشبيهاالعدلمةأرادتواذاتأةلكتأنشوصاوعلؤاثإمينويئ
دخئدوثىالملدالمرفوحشكياررقظفيفرتعهوعياكأنشمرأمتسلئااثشمرالظاهرمنةاورا
مةومايماكألمؤكنوبالعبوأيرهمكيرعنلماإلومسيوعىهاكذانقلرأخوكءروزذاهكأو

انفصلىسبقاادقاللبأداسبضارفدداروهافالوامقاهسوسالضآهـمىاالمفىددهالااررالم
هواغةولوقالشضرإفولهاهتعربةأماباثضمقادانجما3ادتعلدااآؤبدقاياةإفرتجعاث
ابالألعراافىعانخواخهصاتقمصماميرمىرقعالئدالضميرالنهائحماللوأوجصيرمقي

11المضمرمنوابداالقولهداملصمواتمليوكدهصلااوعصصرااأنوكيلىاصعماءزاسقوثاقا زالمأفيالمف5الفاال915ثااأااأءاأةم 5055ه9ارمحةاثهساصاألة15داهـلماطلخال



1هأذفأقولضمولننواالضرليضريئحوااتهومثالتجففح
جملمادييعععرةاضواليغإمالوفرلهاماقولهاالعصحرهلعلىتأوفى
فآمجادهنعلئصأشوجملىالغرجموقكلهغأمىصحرالفثعالةلىقولهكطعا

برانومرادفاحاغلفوافىاامحلوثبثفاعلهههفنؤفكلىفوانشفب
لشلهداوهوعللهانححيرامقمالجربدأالماممطاضيمعتعاوسكلىحؤ

ياونلضابلنجتهاالرفهعلىالالثيباللكلكىوقثيارفيلقااال
مداأفولمءاثاااووىجالشعروهواخالحركةمىعيلفواحيلعتافى

اأننينوهمئعالماصلتوهوتولهمانبللىالشاحرعطفالدقواالتولهثمإالس
دنأفو4اغاصأنااللىطيهمتالركقياشماقممهـفاالاليلبمسمنا
بربدااليمثلظينعاطبمثلهفصعرالمحخبوالمتميصرحاضك
فبإشاألفىالنلعقارآلالالقاثحفصلزناليئبهكاألةالفشالولجلىالو

أوبكصرالمممطبالتالبعتةوجهلمجبفبئنحوانيلهكلبيرانواال
اناالحملكثأقولىلقاضياأليهذالجللتاابلئسدقإوحلألطه

وهوآدهداهملمحزدفىصحرامراصبالصجىأهـعهـنىشاالفولهفبدقاكع
المفمبجمحثعمعمنىظيظترالمةكقيثؤناثلثقاشالمجمهتبالفقهلوشثتا

صعهاهمإعدووالألأئعلالحهـرمتصعصمهبرحؤرابهمإثممللوجمعمالبنه
خيرلحصمالمةنهآوثمتلثالهدفرحألومحلروعددياررثىور
ثىوألصتئبلرابواررطابينىتراالواندأىثسنصيذمىاعدرينىلهؤ
االاككحدرنمبرممحرفملقاالهعفعوإراهـكرهفعلودربنىدنئو

علوتنعلالعيتنىصانحرالفثالطألمحمنحثىسطاعاناصبيووءنجانحا
11طعهلتنلهألتنضانفصامضاعامععهاالصلشماررصهاعم

إثامىبدلكرأذالن
ثلأجملأفسائبهفا

كىفوأطومما94فىئعايغيلى
الهثلعر



الصيخاوئقد

هعرقهلبدأاوثلأتفأعا

الىدالهبلهشنرف
اللهاصرامشقيمراط

خابنلعكسنحيأوطؤالأ

كلفحوقولنأصبةبةلتابا
الشاعر

مخدهـاأخالهوآشعاما
يناصعىعطفكغلت

وهوباالوبطلتىالغمسق

لنرنيبدامعلفاولجمعا
معولمجغدلتضيب
اههلشدببرا

مآضنليهمهـدقيلىوألفاعألمخملىمومفىألهدكطعفمافنايخغعو
لمئحاطلىشقرالهدشالشاهلوالفهمعهألنجرابرلةمالضرث

هىا

حمثفةجمعنقاادمظاالحاطتلدلىيدببمهـلملكلنهدهواطاضرضيرداش
بدلىتاصيدأقولهراطلجلهتقهاأصرأقولهازاعذلحالمئاشوهالحه
هلدلوااهاوادتعلىاالفرأولهلمانشلأاغليومامحقيااللنأصيةاهن

لعائدقليتاجكلبرلامىهدليوامعاثمكلىاعهصاضميرفههـىاخاالجمنوكعوا
ثحزفدالقىلجكللهاواخمدواعراالماعلداواكناهأيوكخداقاالشممعكاثه
برلاحمعكداننوااوفالنىلفنفولخدااداعلىاعرالهخبرهدالمطااعف
ليومامحفولهيملصولفلوفاالنهيمليوواعنصهنكرطالتلهوأليوامن
سقياكبابسيبولههبوألسقاحطفمساناطقولهاءامعني

اللنسقهكولنلىاللوهوهصلئاممالشإللنسقابفغحوءداااللغهفىطفوا
انقلتىهيثادقالكيىلغالداطضيهبطفشبعضمكعأكمانممقهلكلألما
لمععولابمعالدافأفلقبحالثوافىلكدمامطوفلالذجمنىهع
صارفىالقيلمعمامرفنومهوالنسافوعطفأىفممضلحؤلىانمملو

والفستهععطوأفىلكلطواداىوئاالمعالوفطعالطصلىطالحاال
وكلطحباالشقدرذدعالضذااللىولليلناألضافةكاشهيانسوق

النقوجمطهاظاهزأملعلفالععليهلمضائحاثضاهرااجسللرأماألمنس
مإبرجهاآلشؤاالصفااحوعتبنموتيتوتابرخألصطالخافى
لسطبتغرخدتابعأسدفأسصقرأىثمحكوفوللئغيرتلةمتضرااى
اطواندمهوعطصفمكرذالصيألحرهااسمىيرهـهوأكطوالتفماسف

االهلىايتوسطعحرفبيانلحعطفلتىوليمفىالاقلىباألحلىبياتههكالف
اجبابنقعبيراأعدالصالجمحالغاطهشاقولهشأخلااذاحوفيوناوذهى
حالوالعبلشخمامؤداقطالعواباعوواتغيعدلئالقيهمالمطلقبالجمع
افرقالؤهياثغاننأهداطالتحوالثقابلةروبفاررعققييدلمرادهنااليصالف
اكمامىكرالماموماذوماالقاكللقالمابنالفقهامغايرضنامعاال

اكطبصراسوتطربلكونبينارمالبعنآمموهاثخألفالفرالهواقع
11ملال301واكشرؤمشوللزأطحعصطالوهلزااتضدائ3نرجمئ

الؤة



مجىقمنأشءالهالكظاإلمجناامكاألهلكهامبقولىللعنيكلزقبب
انلىلأللعراالقىتعبظهاثجناوذوفمالتفثالمعيدومتغدانبأص
وكعائلادةاالهزهكرسالباعحاهابالهلالثؤنااثمق
فىهلزالتفيرالجركهدتالالطلغاكلراببميرهطلقلومئعماهلجلزقي

اناكذايغلثمكنعطرنارضالثوييجمابد3رالرولمعالمحاالص

اباشهالأللةعىرجموثإبجعفأطهفهملقضوتحدكعوضعا
اابأكطالعلىالبأسبئأهالكعافبلعمبهمحىاالهروعبالغنخمنكالظ

لىضرمافبلهماهناعنيواهللفيهابعدألنعغببحعنل
سفكتآثجماثمأهاقعأففييبالتوامزفكلىاخكلكأ

لفلبارأجسبأأسرأحهثثأكلثلبحاطنمحماللصعهأثرصفناصا
جملةالومافييمىاضطربئمطبنا3ئفيلفبمىعطتكتمئمنابين

11هعزفاهوككثابرفصشعدمصهلاوولنقمةجمرشعلىلىغهأ
افضضلهقكلىالداخفىاقااالمثكللئفالمربكاضاجقاللضالمدك

تسوأصابءلئعالنكثاقلجعتبلوالفاحاللكخقعكلىيابربىصعولنا

أاطوجمألرثاعحماالبرصجاالشاجمهـىالنالبحعللثنبؤاآدلىأفاان
يخهماكنداظأبيرنفبعرنحورخكمجسعثئلنعغبنىالعالمواا

باأعبراياكفالهيوهلىاذادخنهابعدثالثةبوملنهؤضلتثبعدطانجالفماا
يؤخهصقئمعئثذمجعضععيناياخمالهافىعيكثاميأفولعىا

قوبالراغلاالنلماشوفوعمكنراحصالفلهاشاسخللدنيالمعنىء
11نثحهالالرضىمعاالهيعثئفهعقأشالتهقىحملمبروأملغعألئالىوالبملق
العئهنالصاححقيققائكوشاالضرارئخثقتعلىلضاالفعشلر

تصفلمالربمتهاقرلالقعىاثسواظنامثدهدوقدلنجمكطيةالمطرقال
لتؤواأفهـلىلنبانححعبففداخضرتأربانسنتهاالئارملةنللئمآالرض

احوائىتيتعكراكفهىالىالترأخرأعإضمهعئيهببفهااوالمهـة
يترذهىادىالزاكلبشوأمابفسهاخثممزككأألترابعهاثيماهـلةان

نحعلهةالرواتبالمنيئبقهلههبنملتزاالتغيدلمحالنثماض
مىخنغمنوبرلعلهوااوفيهلبهعىأندوآجعازرجهطسوهـرا

خعشاوز3حلةالفقاالكليماهوادارخهأباحلجلىمفالنفسوا
أدنعتعيكغمالصنعامفأعبئقواخمدإنيللاعنلقدقأن

اهرفحثموفدترضعاالخهارينىالقىااالخباصيالتؤتصئمنىالناجمبا اذرسىاثممهاالنافىىلمجاجاعتوينىاكهلهالفا
ئا11

اقالذأظيفىالبراسرلميترانحكنثايمللىعبركملهرفا

ألصالتؤاالنأنيواحداالزمىلالظراصالجركلدالالهرلنالعض ءا



يمدابئشاهحعفب
اثسبهلوهيالم
مزةاوبسهواالنمرم

صبخاعبمكاحموبهطيعئلص

آلنعىصنجؤلثفر

جمنىبالنةادمحيلاللج

معئئاصدمعتضوقدلل
لبلاروألويميالهمز

دفىصةأالقيبرأ
لناوالتشكهنأليرللهثلنا

الحفىطببلويمأوالنقس
كلوهامقريرسلاآ

بهائالسبناثباتفى



وإلثربرلمصلحمعلمضألبلكلىيدنفىالهالبممالمابعألماقبلحملنغلألضشوااللهباعدالبرد
وثقهلأعلممثفافكاالاخفض3أليهالمحلىضىبعهـظصلماأومميفهبهئفصللالبعدلعتائواللضبا

إشالجمسألتعمعىاايئحمأهههالحعفىبثتئعبعبممخفهسمكالنهاقبلقسححححمهااع
قنالحةلعمةوالمحكسهمالهعدأوكىقىبنماتعلهاينيحاوافئتفريرححاالجايهةعذاعنلماب

05الاتثمتلومحاوحملتقريرمتييااكهنفاثعقولاعئىوهذلمابعدهاضلىحع
اريعجمهاألهافالوصبهواآلص6االلوىاتأاألهـولهسابعذهاكالمتلىأكىضهكض
اآمرواغإلعطيمفيأاعاللفقالسياامدالغعثنأترلهاح

ااخالمبليحياحا31ابالواواالتغترنايخرانبصرضذالدكفىبئنسبفىوانمعضفهـاثالثفافر
بدإالأسمونعآهيمأل1أاككتأللردالابتداحرفحطاةالبهـالنفدثرفيايهضااللعارصى ف4اكقولههـلعشطحغة
ااىءاطرتالحربعرقائعلألوادثمىشالانجعرقاأ

جماومسساااواةاوإدروادرجمحوارابتحردأعىأونحعطرشتءنزقىائع
لمةأءاتيوكىبواترسوبهوطأهـانتهأدسهاحعاكه2أصهابتدامةاوالكنتات

فياأدساهـاهـالييفسةخاللمعزاتلمعيأفماآبأوعلىلجلوالمنصوسعطفوأخىا
بئكيالتلمفماألىبمإألردالواضعاماقالواوألناتطداسندراكدحرترحليث

نتشى3همقبإلحممداتبههزواليغمهـلمزيدلكىاجماسوقاسقإلسدأوبهابيإالاليخعلعان
لئحسهالممئفىفمالهاتاالفداانلةاووئرعواتيصماشهكازاأباالفرأدعرخ
مهالةفىمعهرمقأمخحناهوتيدىكمامءلحصسلىلطولىءلباذثاجارحهموتطوقمنل3
هصانقالمشح4بزفيشألورافيدفاسحكلثاهلمسايرخحرظاثلات

آيهودادصحرماأنجزفلءررهـكعذااللعبماساأدمىأبالاثنشيعساضاىهيووةولهىمال
يمبر3دفيووورغألغمسلزألوكىرواقفعسلآدجمئىكرمقعنكوااغ

الهيبااقبديلىلحاصةاإاروإلماالهـششدأكألرعمنكأصافمالغبهىتبالمنعصالو
و1وأوصكلنأظاهروءدائخجرفمصلعرفوعااضزعامتصلرقعفم ثوادصمستبلث01انقاغتزاداتأوجن2ىفركوديزهيكةكرفجرشتيعفايراننصوجالمهصلاإ

هـلؤدوتب7لىنجأضهـمفاميةدفوفميردهتواالترأيرشلىحمعناواالصدواياك
أثجمدثأمافليت11اقوأوباهـشممؤصقزاواهلىمفحديرلموقومجعوالتحرثثالهدة

3ازثاثإلملمنممنطرأاهيامدافىسلنأؤصأواسآملىملمضلىيهنإتوأجمبالى
ثارامحاءتاللذثتمهفصااالىولهأت4هـة9الدةامضصآ

لحىت4اكا



جتحميحم811يهاجعا

وألبئمهملث5وجمافيااللغهلثباءقةلفماإلتصالىلةافىملىدابماميصىا ومحطسعالعهمحسمممممعسا

طمهفقاالثلىمفلقالثيعفهماتحمئواالضافئلليأظسالصغاكأئرالفرةابلةهثخاأمى2ت
لىثهالمينييوهواالفقصغالهذافانمامولتآحنوبهاسهاأمالدبوكهههـ4طفالمن

ألىاالضضعنماقبلهائهئاهافيبشفىحجغمحتىاالمالولىهاضفالوهيألنمسويئيهصؤ
الالفعسةمألبكينازااندلىجمالجماليعمضيرالترتيبءوبالعثعأواالتوىعيعبجرلةهحلىلةاتالى
كلماتأثخلفاآلمجدحمتىإكرقكلضضومات119االفياإلبقبلبعدهطمحاصواثصدليص

دنمعطاصاؤكوراذشعمئالقثتاهررنحراذهانفىهاهلاالتههشاسالمأممالحرحامسهان
أناضيرأناحيرأىأمونأفالتبكقولهؤروشدفىاممةمينقفوأأا

هروفأذنولهنئالئبومعالمعأيشإئهيئئهـاالحماينانتبإأإلعامفةانيعاالكلىم
بهتاتدشالعدآوالنمقدلعرلمحقالالللةروأدزارروافيعربرلقالامالداايدارعلبهوايقلميمى

ءاابطلببمورمدصاوبهمنغ

كانتواصر4مجلىلهاحفعتن31أحاالإلإكابىجمهابهخمؤبعلحهىآتةادسيدضوأفىالتديينبأم
واقع7نواامناأميقمالمروىدعدقةأاللىولستمماوآأصبثارأمرواق القشصفمانومحا

معىمعلىششةإلمعلمجإليهـفىئهحدلهالجااإلأوليظليهبالدإلكالاابهسماهينىالحالبمشغىملفبليدقعابعمعا
فىلمصنفالةاسنعبهقاكىفبعازدرااالكلزشأالالسعغنىلقبىااقعلىاورقطاآلضواكاعندأ

خالةالمنهسيرحعوجمدمموهوكلممىبىأفىأىهاافاتعديابالبامبالمعنىبلحئثماعداد
اتوبعهاعالنحمفألذللثغألملىكااوررماغةضهـوأتولهكزأئزللصمعحنتدكعفى

أمطجبهادمفئفرألتموالميزلمبهفلالتتقدملةاخعىا3ورفىالمذرواأصعاضعنالقفسمزا
طدثضمنآقولوقرةمستقلتينحملتينبينعقلىقوعهاالتحيسمبشما5اصكسؤيالولوأم

أماكاالبلالعربلينحوتلفهـماقيوهوطالبافىنيامالسوهواآلمحزآعثىاتكزظئبفايخالق
الكاالمفرفىعلىالزرخلافقالعةبلىالقشاههىبلاكىةجمشامفالمزداخلقعلىهقالوصهمفتوحةبهمذة

الافهامةأواألاالعدجلةاليدخلاالبتداوحرفثيةااالبتدبلبمعنىاالنكرىستفهامأل
وهواقولهفعهتايصلاكطوطزقفهامللالهقطوتاقرلىالمصنعضلافكنداليعأن

اىاذواكافوامحاانهألاالخاذفقدوعلمتاثخاذعالواهااالاىمحدليرمجؤئعمعنىها
ااستغهامقملىاداضكواماوالألشثرىاطصئآالاالضفهاهاضممدمواالكورزالمستفهـاماأل
اهكلليالئاوامالكهنالمصحمثالكأمشعلىاستغهامفاليبرضلرالمذكواثباتماالتخاذلىنم
الشلمهـمولاألستففامكاولهفواالدهو
يخجهـامجضةفىأمالهناحبعنىنامافىثلفلبتالضىايبنهلقحالى

افىاثهأاونعتهمأاتةدوآالصعنىلجإفىاأآوالنماهـأكابلياىاتستوىلأيصيرأا صمموصثوصبعاهـلهمزهعودامبصؤبجمعععنإلبااللنصرأىاأظل
وتدتآفىلونسينهدانتأباوخذايخفاصاوربا3الملىلههـاكاهـذكأمالنرالهسعو6ل
11كتيللمجؤاالسععهامأمالحاجةفبهلإقتردتة

دكزلهطلهمؤتئبخءتاقدتى



لمحبيرثوبعشعاشاحلعاا7
عيرعاآالىيهكةوفياالباستاهغمللظكلسيشبولصطأعينئئبث

إباأجمأهثنإفطعههميمصناوهوادئتهمقدظادبععانأضلالأيتخافىظداكلعمالة
بالماهـقعىمىألنوءإقواوصفلىرافهرالمكلمظعبمابماهوفىئهثعلىفىكى

الوألة4فالحولرييرالتعلالجعبنعتناحااللجحفيىوبجمنالفرفيييراو ءلغأرافعلىالتفلراظاصوذالجعبينامقاتعكغمتاالبفى
كلواحمظانتانفممبمططأالكمضترضريوفبةابلالطعامالبركفروامالطأبالىواآليقتمضق

بائم7وبشبيوتيملبثنإلءااقولهلعيعوتكمالهامناىلبالطفكفجناعغأطيكليصقو4
13رهالائمأمهـرروالوتشكهكااوالمشكيلطأتر4لقاظلأهىرثولىواخيرىمكلثنافلاغ

غأصىلادالهبالأثطلتاضرفهكلألهىصلىليلماتااغأتممانااداصحوأفولكالبنكنما
مىكأأددمادشأداالذالشاهماالنىالثأنيقمدفيأشاةامأبربااجمالفأ

منجءأعدكوينصللىاحضتعابألحاللفريعنرمنها2منيبموكعىةوالتاث

مئخواأليللىاكبرابحابأذمفىالبمقسالرعاثةورملىالوتجآيننحضهـالفأوكهدى
أحهعلىحهأداداناأبخافهاللمحمنوقغيمافىعبخيرمهمىرتككىوعليهيدتدتهـاهـوخـ
وهذاتصثشضقارصااسئهمالدلىإأقىالثاعألجعلبنكنىوالعردصدماهبعئأحه
ازيوممبعدنااثثثانلحقلىغأكلرذاوأاغأسابفرلهاغبربعدبلىافيالقدلمالا

بهافد4لداهاافئاولستععاللظليقابدفئفيالعاصلمابعدهاقجوذصكىللنصق
اطصةىأكأبعدألنئأاامعاإفولفنصتلمبررأنبحإابأنضايبهررببخىخالالعربثلى

مافلهالمجا4حعفئذ16عرأيرف9ئرألثألدورذعثمرتدثاهـلمجىأىسسلورز
هانابعةنقيضه4اةحاتلىث3لغ3وأفلتهبتاثفعزوركيرتهاقيضلكا

صءالولزذفهـسةا3لى4قتهميهءهثناعأكةترأفىبينزحركرفثعىسأ
ومغتآهاؤالحئاتةآدالطوربزيغيخوكصجالفيتتدبأتةتجسحىأاخمنرنصةيدتكأمىرد
النكهعأنغلصمنفدأثنرثمخرب4يرعرئمبفىسنحبتشةحصوةتةثىواتصعالو
عررءاررهـمألفىأحمرب11هرجمزسآسعهدثنينثألبيجمدأخالذاألفياوإلزاد
كأثميكوتالولأجعسللمحبلسدكنميإلىجاإصلشاتعععى6أتعسشفياأئحر

طنالبهنضوأماأهاصاللرإرثءبكتهىريصدتافىصدألقألرلىرتؤدزصجدركأ
أاوالنهبهااللعدالنئتهففلىمصمتعكمبىلىسمدرحادبرئيمأانهقالمرةةلىشتمألةلألدساث

وكهبلكعئعناحراسثسيهإضاثيصجليخبربراشدثولألمررفيوبرلقا
اطواهـوفيئأساجلآمنعتكبششاصةفريلففموفدالذمجخرتهنم

اآلثيأتهقيلساهلىهـابملىألهثفكعضخماتسرهـيالبافىآسدفيانكبعدالجماغاقيزت
يصحمألممريوأباتيكأصىلثنمطوحميرزهشسرربافىحلىتأربواألضهاانانصدسنه3ؤةمحلفمه

ماروالنستىاألوأمبوأنر1فىت4فيجلىامفوثانغاهزعرعلىماليرحمىالمايغ
روهاةالئهلقهصابتاكؤلمذثأفوفبعيئائألمآكللىلثجضببوكصيخااغكزمعنحمامت

01خفحححنححعح
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كقوكلعملمشمؤث

يماهرصالالئمالمدجياضهالئهـقأباثأالثاأليعدبهاليعطفالمربردمئلىكلقازا

ىأتفظهاهيحطنيالثيرإولامعدلىنىيهحمسابتاالهبحلىلظكالماأ3كمثالضميرسلىألعالض
طهلطكوثماللمحاعلمزا

ددىابدعصربهأددتهفيطلىمفىقاالشلهافمأكنالتهرضىابهنمباريائرعهقىروانجنمدلخغلت
شاافىألمةرحمكيعورمنععكبىقتكلىمالفىطيالهناذامربمليععيعهدمتفلىولثليبضى
ايعنههلىقاولىرمعالنثالفىئهيامماعمكاحاقهعالواهرصاومنروحتئثفعلا

رجوألمجيهعكنبرجمرفافىطأووائطلقثوأدوبروحشهـلمةسسبمارإدهـلىفن
رضىاايماأقوقيبحردىفهاالبىأجمأفشظراهوكلليلفاككهمقازنرفئالفصلأهـلموبخثكل

يهلك4اطئلىافعبدقو4الوهوابخانضد4دأهالهطرطرفلمعولوشالدبضمنرأبينه
موالفهقصربماءهرالهلمالمالهئوأعمنفاللىعصنهىبئقاإايموالفميرلؤنالعماف

جمئقيراالمالاللثلخاصبإلاداااعاشفىثرإسادهبدئىأليرلىفيإفدصاألألىآحبدئلعأيأأادأدهـعدالنمفص
طفالرنرلشدةاتنوتاملىفوكلإلطلحوفى41ةلمادثممأفىكدونبلموستط

صومميوأدوبثرهـصرثلتب
كوفينالخعمواوافيليصومحقاأىبمريينزاالخاقريهاايثبهماعلىمصأبرسوةس

طاالبهعضابههمرأباابعصرضفةإفومجباومحردفإيهقامصاىيافراصيأحرموإقرابنءنؤنفاوألرصاثماأالعمسوأ4جمل
تصرتاالمحغوضتمأءافصاالهوجمعنيرشفصرأمصفة مىضميرمشرطمستووفب

امابمأل2لثلبهعوااومبنىامامعربىافىإكانعلاىفادادفصمأممطهدعه2رحلىم
أونسقابدالثاببعاكنازةأدنعصكيضاوقثةأاألهأنهأالمجررهلطنهسقالقاسلضميروالكملى
ميرعأرأنيفئوثحرأاكقعاعتقلالمعجمردانهركللنادىلالكزننااخالهنهم
انلتابحاثاغطشمووفعيحذاومبياقهفهباهـمالتابخونأاصاوفىسارض4ءلىاافى

بصوالبتلتابعنفالىضلمغرداكنانافياعلىطئيخزفرلحعلنقالخادةلطرلفعوض
الذزيخهائعارويخلوالعسيازيمزيخالمعرجوهىابعاخاامثلوشكاالرحاللهلىةدكضواكالفقال
المشارلهطنيهلططعاوريخافيزيلجعبراللهحاوريهنوابألرذكياهـويابلاومىجملىسربافييبم
نياأوعرباافدىكأكحرلهماالتاملىالملمنأدىزهوأررفبفولاالطئصلوبئوحليها

صقأبالأكيداآوتوبيانايرنأاةاعابهرهـنسقوجميمبدلصكحاخاثاذاحمانوااكلثرالكرفاتذكصمبر
بوناؤصخعضاأوغبرهفافإفأاامهنؤمتسنةنهنةامهأوضبربئمغافةاةهماهليىولكأصرال

غامعرباجمأدأدبفياهافادأكمايكوناهامثهاكلفىحسبمصربررفالطاالهاافتالواتهجزرح
بمعولخلىعمرتاتغسكوواأشااائىفكىايئثرؤياتليهنوفطحأبابقهئمثالإللسماجمثمثثنطاماواشلتسماافى
كممبفياتاأذاضهرعاالمحسخمررصبيةألوطبرمكأيرالميئىبماقيحماعاألىكف

ثلتااهمألكيرنزهـعاضلوب

لنصمةوااللظاتعاغاابماذتأ8أالواظنميجمشيالقةآممفافاتيىاكلىتحإتاألبعافصيطقك
ةاؤاونيقيملالمنادى
باالمبقىثاوتابعمطلظللصتتلالمنادىصرمىئلى



بحلمجرلمألفينصثا
اقوايحوأقعربا

الظيهأدلمنا
اعلوالحلابئنؤ

برهاذاطمثاك
ألغافاممامحؤافمسغا

مايسخقهخغأخيمئيع
فهتقططهغطدى4وحمن

نسمكاباكرزيافىكلالبدل
يسكبدهـكشككرياتغولى
جمىداذالغسقكرزالله

زريتضاكاتقولافوخايد
دخالىباحبداللهركذلأل
كوريهأذثابلباافىةسق

صردلمثاكوشالىيزه
لنلبععاهـاناصمبفيا

مجرررمندونسقلمحر

أنالمبضضااقفنن
عامأيةثفنقالبط

جبرخعهماصبهجنصبهال
حمساطايسهة9هاجموز

صحرىتحأمخؤاحيرفعن
شأساااباالنسانأاأي

نصبهجانرالمطرفىاوش
عأيباهلفسهرئدالة

اننبتالكلزجرهفا
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اللالإلطفكصيثهشفؤاجصاذاأثولهارجهلجلىالحسنععولجوالا
يظهامسيهوإلاثاقلىاننادكالمعربأللعبنتهـادبمبقطثهثارلهااثةالث
هقحمكالهمتدقللمغألاجمماثلنضافقفىلتفاارلمالةمعناهفا
النفاءرعثادفبكلنلديانفاحاراخةتمدفقلهدثمقكلنلمحصفذبرئيلىأ

أدتممناتهدفىالغواكهايطفءهىالثفالالطافشههلىدىرقل
شاصمالتةةصالىقولةقاليمالتمرقلهاقلؤ5التفاردهخركلنحعؤباصمش ا

يذصخالفحاانألجلأقرآنامنبهؤ4آلمانقدبعألبدافىغاالمبذلنالبعا
سيبرله

االصبسثياسهانسعالمضافثصذا
المعضهوكئافابمءاعزائدافىداالهنف11سلبذفالنابح

سفالهلونامماهنمفلأافميموالنبفأطيلملمعافطثاأعلىمكلبهااشىتالاحقالعاثعربتا
العرثيعزفااقلمصنفكأيفالننرفقطالكالحرمعاوفيوشلفالجردااذاطراللسمهلشالى

الثعىمانعالدارهبعورعذعضتاكليضماطالوازء4قييئئمأترالنفاطررفىواالمحعوات
لمالسمبملنصو1الصماصرفقولهمئاثالثقنعغلنعقألماعلىيتوكبصافاللهالصممصفة
قو4اجاإلالتفصهالالموافعهتاقصىأكسيتضياجمولهالوافعليانثانافيانهإلميمرفرعم
افتثصرحاخىأفىيوجغامطااابنادين8طيقاللآىبهصعهاقولهافداحرفاهخن
تلاهزأخليا18فدزمالملمنادىاالن

هالاالطاعرأذمحونالهبلغبهاتاانعفأفماموانعصأنالءجمونرعنده
بمثحالستفأللهالجعمنهافيجالضعةذااعلماعزوحافولهيحأاحعاالفىملستأاللهـو
وبحفابعةقىقايبااللفنوهوماصاتأنينامهاجضهـاائمرفمونحرنلتبخاالظ

العدلارزشدلميقوفالحاوالوصبييةامهاجأضغانهملالثأشفاصفاالحمصباب
ثتمننكمعالووخلىتاذعإدهطنالعلغهتواوجهااأشجمبشواوأنأثصثمجمعهاقوله

انعإلمهـىممشمنهفيكؤفذتاذلفهذاصاهةولمحزيارولعدلوانرناولثاجمعرنجةانثعادالاجمعمزن
مةدالؤادأنالوصفعفوحمعلعرالدنتكعارولعملواالوذن

تبعنمعلعايخنالجاهؤانآطبعافولهدأملاخيبةباحاصةفأوالم
لنالاغدهوالمتناانيمط4ااطعفاتلئمذبيصلرأولمؤئتآوتماكصرلمزمجت9

العةاهحجمنعلنرثمضهأثرزقيممأقدانأرزدصلهةيلعراآلنعاداقىيرألن
فعلاكلىكوأقعيقوثرطهابالمعهانعوقهجمجملاعلىيكوأنفيهوالبشزطأ

أكولهااللغيةعنفراعلدضاالقىادلىكا4كوأوافعلافيصاعهيئالضشط
الهقديرىفيباوقهضاصقهلموالبرصفخرقسةالعدأفىطلم
لفواالفظهـصألمالظىوأبرحغهمهكث3النأانثأأفولهامييهالباخالم
منأوالةمةأآوالودسطوحرذبممهـلاهءلىساألنالمعنو3اامركرماوكإ

وليسىيهلتنتكاائطمعزةسولسفةقرلهتيعيألمؤنثرااثكرا
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صشفدفبهبعألمبمةك
رهـتضكللىبالوكعىوتختصكاتفطعكتةحذتحاصةالمعرفقإ

بهىلنآبالهفاكأفيالمرادغأنكلهممشرلهليبكأاتكبلمطلهفىتعلالوصفاثالئهمم
ائلاجمحاراوديليسثروبمصرظلعزأدذدافثللصغالنهـيالنركيبافيحىبالز
معئهعاجلومصابلمهيةاأعاليقومعميماكنحنحقتكالىالف31روربادضاثرمحماشأكرر

والمجاؤشهااءاباتاةفىخهابئعااكبرثرمحبعةلهدأفيةاتعخاعتفولصلىكندأ
وحنالتءاألءالعليةدانتاقسلهلعالتممرمروفقولعقالئالتاربلالقلىماا

ةطهـ2مةكفاءالتاتثعانشأنثهـدأصحاالالتقهيالأئةمعوأقودألالمصنضىرألتاألمي
نثالتأعبرنألضمندظاهرعبلرةلففبعشماالاضأهوايفعاتأصلهرلفباال

هعدلدصيبتحنجألباأظاتالمالجمعلهالإبقااهرلجهييفإلهنعلإأإاطنوخاءنقاقالئمحليعهأفيإلىينع
ضواارصلمقفي3لمىلواالأثالزلحروفاصفالتتصععتلضيخةمافمعتبراؤذثصيففؤلى11
تأدتعمغممأيهدبراهيمألمقابلةذترفإولفىائلىفيالحمكأمحابإ3نعفأكمفلمت5يرنحهـالحرعأ
قيدأشكالمعالكميةابالسكهشفيهـخلتدااللةلحوممةاثفأالصليءإلمقالخوفدالحرقطاةال
سحعرممهـدلولمحوكلىدصاليةاضيلاععليأخملهتاللعإلةلكلخلتىفوانا
اصمتافءثالثوجمبماديلرعجيوفيوكأثأقادبحماخخاأماجيولهصساجثوئا

طسسثلألبحرب3طأإلمرحوأآايولمجمةمابافيهررىلىئفدتجكىأبرلةمأغىباأألببرقىقيبمأأ
تأثولتىثدففسباتقولهإتةبثئورا8وزرهبيبإخرأبطبتوهووأفروةتلداا

الهـقاليعهـهتجوعتاا1فىهوالعدلكرتجمالبربكا3العرتلتلىاصتىابلإددأوالمجمةاة ضفواثمؤثرثاإب11وأضحثصلهفتحقةاخاتلتزريركحواةم2امحعنثطفياالعدأهضئقىا
يسهـموفاذلسلضايىاهلهتيىئتخوااهسئثامسممغايرانجطخراأدىضمعالجمعئاخرىجعأا
هـاثنفمشانر4وأاالضأبالفيإآلشاليرشمقطالتحأدوأكيلحنأضاإئقابلفالمرأدينآضأأ
ءكرضرنحهـد3ومونثأإثرصرفةداتننشحممخايركاضبهفذااأل

اليمرطهـمعرمةيمأأل4إلءخربئأدل3قولمءاسكقلىاا1ررهـصسابئفادشأنىالمؤنث فيالتفألنهعأفعلىلتأكطأةةئرأعبوسقراعىيءىنوووو 005رئرسدله3األبدكنفباطا1

هـأوشوسفمنه1حويهههىدصأإأللألؤوكاوسثئتأسذثفبهـؤكرماافاخمملىخري11
سيرآكاالماعاخعبدلنبالمجألالفثإعضخىتسثطسئمىهاؤرمقءئسهألثرالعأمركح
أصسنصالدثيمهـفيتبئفيرشصىءصعتءثمرهـؤفحغدففيفرداشمجما
منمكلسكعكاضصأهيملىتضتتكتحىأهـعبحمرلآلحهممؤنةأ
بذتشهاتدمىأكة3عيئحولىهريثدىسعفىتوقيافثئاا سوكى01

ئمعحبرمنوأالمئاطاألفىختليعتذثممىلجإىسمودمحأفوثعأ7
كلتنوجميمااممنيخأهـامىدلصسعوسخهمىصرثىهـه6ةأهرفءأقوة ثبضتتتصعخقتمختصبخ



صطأيثفبهشا
طئأنمنافولحاا

لتمنيانفهمميااغك
والبعشاشالوآهغدميما
وهموشآأضيافىبه

ربطلوالمذلعللاصمع
اللئتغاقأوباحماأبمرب
اكميخالنثايقهمر

لجاللمىالفأجمن
كقاةكقعسلم

تجثالثالعهـالعصيمفدولسامعبعالفكللصعروأ
االال3جوىهوأاشياألكلنجلمنضأوبلىلنزكدمرفكلهواا

مندقلىانعرفخهلباوفيمالححففحللماطاشبأقبيفص
اةضأقواللتابموالصرهالنثمىفملفىكاالحهـلتلأاإلفحراف

رنجحافىرفتاأشبهاالهبشااهم1اعصألاالفرتجعنغواأقولهيمرتر
وقدصيةألباساناممكمدمهـمبتثىغصلبىداألستعهـاألمعىاوا
ومصىفعالأيثبهثعرسانلمااعرررسفانيمشرانلميشححهاياله

عمعللئفزبتبظبئلغطثمكاتاأفعبهواقاالممبيانجفىعاكتهلشهثناا
لغعلافىالنلكمقالعهمالوذتقومحعةواأروفالمعئضكاراالفظالرجححواا

كنهلوبوشحبمرلبعارمندالمصدفعنشقاادهظالافىمماالفىمهبماع
قرحابمالمحالصنادالنىالادحتيلجرهوألمعنىاوفرمحبفالألقىف

دصريلهـااحإليبوجهذااالصلامنراكلتخيجءلمثاليمفقوالاتاجالمح
لعللدجيؤهثاعؤض1حاللاهحلهقنثأمياورساشبهالصياعنهيهع

اعقعازالانمامواحدقعئوالعلقكلىغالمطقفطبراءبأنالمقفىيئد
لثنثايااةمفانقوروةاوثىازحمىاشاةعواالمانعألنوصمكمانع

ديراأننرومقيتامفونابئنثلعلةالشاأفوىنعبالمساببناعدفىمنراأال
صجةيرتءالأوانمالمواانلجواواتاماوتاقصاليكرنلهأنعقصقوالنااهنا

مذأمينىعبارماتصلزاوببوالمثااالصطالعفىنعةاهنملىا
المعسنفنينيدانالبئنىاوقايواحالمصنفولعلىكلنقافىالخللىا

تعبيربالعللاليضالغرااماأليضاىقىفكبركااالصلعمورثصرعابعبرفهلم
العمهالمعرفهأصربمثألنألفااعبممابعراقولهماقنلنمئامللهاوامى

لصوابهواادهأأنوركسووقشمادالأجمعدبهسثةلصرلىغيراوايصف
عالثألئقأشامأاقاعددف1ابالتأييثاقولهخدلفيهأفابئىاومافى

قالرواأأاالأدخاسركقبعؤكطشمىلتالمقاوألصمطغغهىتايخشماأي
قاللعظيماملاررإلوالقبعثرىفتققسداهىاالميموالأفىادليسفقدسها

لصرفاامطحالممالودااللحالقالتكسركالفاألانبعضهمنقالحمنفموذا
كنعهىاأللحالهقمطلقاوألفكغالافمثىاوفىجلئمافىوقاليهمع
نااللهاقلىءافىعبمسكرىنةفانبتابكانففصرربخعلئىان

نأليشبدلك2لهطقىالمأضبخالتأعلىدلمزيكثمطالشلهههعاكرى
أصرفامنعمنكركايهصميعطىدفآينزيدتعاللهآكطكظهلجعل
وألفيلمنقلمةبقرطاصملهـقةنهافاكعلعاتتكدودصالحأقااوالغأخ

ت505ءصاصهآ5ثمالحت



فوالشردعدلذأى553ظايفهلهالنطافىاللمجعراثلأمىب
صاسبلاجدهكلههنه

ةأتدورنانيمداغاييمعىعيمااوساثاسالهمسالحلكللضبتكبييعالميعاهلتمفعهبههى3خر
صيئخعهدهـتوقلمحجيهعندصوثالتيأجهةلفظبقعنافرعيادطئيشفألضدواملىإظ

ءراغلمفصابطالذهع6تولىثعمهالعللاولبسمنللزومكلنهمعالمققاوثئ
رواؤدأصلفانسآكررئينلثوابسطملأاوثألنةنمتكعسيثالذبعدللض
اخينيمالئاامييتاثعاللصفةاالمعئوثئعبةاآلصاععدصيغخرظافيعفيحميةهرالبمامعوأبفم
اهأماعاواصهـختبألملىأحمرادلآفوالصرفاكثمنغأفبمععةأبالدإلنئضلى

طتمبمساألبانضبأهيماالمجواجمألفهأللغألواقبلازاثدقلقمواسكرىنىخإحمريوس
ثتولكىلهضىسكرةهداهافوالمطثبالثهماكرخمهادااليناصعزفملكاليد

ا41بمترالتأنيثئىباذاضللىدلىهخأليالفباافىلالاالنرنبقافاتففوارلفاخاث
العألكونانبدالللتأنيثهدالهأاىقرذهببعفىهفئفيهالتطاالفلمبيبئيغفلمثطلىا
لمكلءاتالمجامعةنتاسوموعامنبأفييؤنفعالنالصعفيمؤشأفعللفوعرواخانيثكا

ضالاصرفتلهلىاررةاالنظوأذبعدمضوردأاليعاثهااالىبعضالضالتألييشحشعالمة
ىةدفباقاءشلهأعمسألفريوهوأيرعلىقىفنزصفبنصتأشممةلناحملهعى
وسالعأنيثعأضصرهلقعاهذجعأحرامحفالورمتحلشدضةمعاتانحهاالفوايألأ

ضاوابهةالمحمدقياتوعدألنالععلالسننايلنبغنوزلىهيلمأبخغىجحعاالأوأيصفإطبةا
التاالومافيقاغهفخرءفاؤاوجدوننمالفينماالصم7اصهمأثحالشالزلتالنهزتكلالمض
نالءةوارادأشالتغطيريروائعريشفرعالتذشفرحوالتأالمعمثالكنلفرحوالعوزل
افىىتأطتااألاهسيقفرععليعواكلاثزوالنودفرعزيادقاالل2االفرفصعكباش

ثلمرمأنهاأذرهيمكصفرحفهنعىغيرهاوالمحعايأشبةباقوعكعالهمكلألصاالتغهالعربيه
ابمتوالزعيتةحاالصأدابعضصبهتبالسئهاطاسفيعابمفيشماصنيغتولهلموصوف

اتعاتبحيوكالزبئالهانوأفرئبانهاءالعلفيصيهاتأذريلذوتقفكهممرهاا
08ءبخ8ختههاحدقدعدهاالمهطهلهاااهوشكههاكص5أالذةالفض4ص

هـ



قيةأطالبندمكوحيحمنفئفيهمثالخاللباللزقراهموينيدئألدلةفائهامعهؤافج

أمبألعااالأصبإلأصلابملهإدمفأجمرفالنمأبوفىإاالياظامبهئحمغحلزأحيفدافهعن
احداداالدبمهأمنسالتحرلفىقامهاثننذالالفالمعصأقافىماصرذاثىاع
أرودكاصاسىففىاندللعثمرتفىهرقبلىااللىالعثصرملىاقىاالهولاتغاقيئلغهمئأثمص

اصيمكشإفأسقيهفعطلفاهلىالقيمدالكلىفيلمافعدصاثمماالعرفامثنمىثفواطم
والمحارىعهمدةواللعلىخأدخأللىالثمحاذكاالحئؤيهاظاألفىاتأالهالعلمجهمعلمحمىفبمه حيثاططاهؤق

نعربماالمجفيرمحإهعمالمقءمصزاالهـطالتضبالعيانفىلعلدكطدعحمفالى
المؤتقدبهثايقاأوالحابيمبفغدحانطاثثوزثمإلههاصادثشلهامادالعمعيمثالفج

سدالكاثاايدماوالولبآصهأأسااللضحوإفياأاألثأوفوأالثشنىهومحعوثنام
اومربرحباعلهتو 11وامويههءاللبلءةتدرنحوأداتطالفهاشهاصمى95ددح4لحداحدمرلةامعفا

أمعالوالدى3رقدلممافاآلخوالئمولهكاىمعد2وألأآخرعىوكمههثىوتألنةجمظاتواثنبن
ألمضيرد3مىءنحأالامزثخزسأعاثعلمأتأاشلذمعمعاللهالتأددسعحةأر

غردأواالشأأدتجموحاافيرصطهه11أرىصةءانجضآددءطافى
إمناأهالىاحبشرأخوفىدوخعوأكطادسلىئمفيابرط117ادسمددفيطسدثالض

ئدفدفوربهاللههالبمأصبادنولهإذحملمكرةئااتءهخنوسحهالألبئذل
افيربرآغاقهـثآحهاتتعهئيتاسساتدتمواحصادكلىاالص

ثهأخرلىاماحوصاوأهالزاذلمخر11إلثافسالىكلنوهة
أقىاالضاولحدءذهتعطاللأن13كلى4قوآكىلىأبيمزألهكمادكىنافىطمه

مزةااةإاخصقوماسوااكآحرأدأعسردمحرسحمرحفولمءطهلجلاكشة
كمعالكياسصوكلصهنثثأنا1فؤدادءأيهيى11دمممىألثفىيظ
شاممابماث3إوشاافبرانشدآحوهآمأشط111أثرودصورءقى
اؤباكلحمإبماكماليأزهسابودلافاألمواثاااآخزثئماأوايأسابأستاههمألالضيإل
طسطأءيروافيلمدلذهـواآلص

2ث1ألمكدساااخرءورلىاللىأبوكإإاثضائرب4ثأاإاكآرخاماكاأيامممعسدةلىتعطميله
فيرمجمهئاذاواشنم6اةنةادردةامةألتقىالواامحيصهألئهآأوآألياوصسعةنجأآخ
آثققىهفالشا4معفليءلىعلنايهضاهأغاكهقركألعأففلومعايركافئالهه4خثطآألةرو
أليالتشععلىكلريابئرافموعلىبعةكنماهـعدةأحثالمضقطتاروهااةدءلخا

لدانالصذكعىطبمللمماضفتهلىالصافةغا3طراليلتنكيرامعهارق
شارحناليهنهلخهاانرنمسهمقيبلمشااحمحىسحتهعتاعفالخا

مهـارولضصلىالامهؤالذىهكابلف5أالثثىبرتامافاءلى
الىا



يدأعأفيكهاال3أ

بخطحاقيبافي3اكاأىض7سثيعررلىملهالكاجعاحأقولهفتثليلالتاصمفرا
ممثصلأناادتجيلحعزفثعفضيركدوههمثزشافطاكبعلوو3غاكثأض

أهـفةاالمضافقلطدالكلجمئمأضالالىأؤضافالمثيلالمحإلستععأنالتفضيلل
يضلتعربالكارونهلعؤنشاقيلىأفعللىمفوقيراهعمولهقئبشانك
يماناقتننفلعامالآلاالفوالمقهيرةلمحاثقابلىاضعاقيهـغيللغالت
صاللىأهيسلمجياغاأض7لىجعأضصاكائالخرقأضفهيعهلثمالدأماهدل
تبخندبهندثفراببرهوهمالضاههعالمذالوالتعأشاهمإللنحطرلنلقايني

اكدكابأشكلضنثوالنرقالئفصبالطلصماضكمعنقلبضلليظخممقابل
معرصلةلفلطنرفمنهتهااأالألمفتوحأشىاولمجكهنهونثأيوثبافغش7

تفدنلفثنالنمرجوللمعنحنعواحعخوعندهإلماتبلكل5لىهاولذأدطالكليامذكل
اخماوكاأجمععنأدانتهامراليطفورتداالماخمنثرأفيصو2رأأاحأضصكتدىاضو7

همرانالمفهىكغ3فوالقيىنعريماءكفالهؤبهىهاوأصهعاتهلمثلهامىحنصا
ركدبأؤلطئتولسردصنيماوننونلمنالهأشومحاأاتيثلثوأخربفبثكطشفميالفمصرفىفةا

العدلىدرفبال7وهطهنارحدفيهاعالعشعمومتاللدأأعفالغللوكماكلموارامش
ليهأهحولثللحياوئذلتانثبهيبرأليحقرالتاللفالفمطصقهألليمعإالكوثكلى
يشكرومعيدأحمدوفيسفيصنآلبادموواكايزوههنانكهكلىالمشزكالعملوثمذالمعلعة

بئلكماللالمشآحمربرأالفؤلسالكثهـلضبنوحصيدناؤحعليعاعلىلمكمويشرقعلههـالعإلأالحم
األلعتعالنحوناشدذانكالثهانهفهوكاىوعرألنقههقومهعلىفاحمه
ايزنعفافىالسالمةعنيوموساوالفائورمكالثافحاالقىلأهـتال
ومثالىلعهاممالماغلغيرالحالسهوعموقويوابهانالخممىالعمووهوالحيأقوكانعنجمرا

شاتيهايادتمحاكابيبفألعئاقىلهااولالننجبلمقوصيتحلىالبابكهألهمزتىفغ
ولصيهدتهـكاأنداقاعاقياتهألؤنرالهأاالالنتغانالمهـشاياففهفمكنوعقعنبنلطص
الصفقسكرلتومناكاهحهقادوصعيطاشاعالمافدىوانلرمدعثخورماشرحاألسايطمالصرفعةالز

يادآكبلنوالقروكمهىقزثاواساعتقيخارالشعطداللىواالروممنأعهقلقما
ذالفهالصفةالمانعتعللفرقهااالضلداصرنجتهليالنوبخواللهقنقوالىتميطهئهـالؤى
ياثةاقعالشجنالفربزنصريهاءتهرادمزوالفاشوصاشربنلنيعىلطمتافاكا

ردالعإلةالمانعتمعقىيومغدالعاتأربعرالنلعغنيلعإهمربكسرالهمزوبهلنآاقبعض
ااشآحدلنأثيرإلصعقأهاوهزامتععلىمغصشعؤلمهفاقكلفوفؤمجضبلىقسرااهع

لحرفياليأاكوااليرخنعهكربراننهنويعهـسكولنةككاسألواملماننيكلق
بماكغترااقولهضراهخالففغيالطثرشعراووصالعظمؤنشالناما
رحراقاسجفصفدهياإفاحععىانتمرجماقهلمحيخآاابرنيلغامفعالنفىاال
بلرجيئرثببهتىدأيوايالمتأصملوعوداذليلجمعئؤثتولهاالصاللمجراالملرفى

رمضعيفدالنافآىاللزياروقوداسالورللصعقألئهلملصطنادالملتاولهلدالثافالعدكقرله
الناهفبولهالىمبف3



نلميئلمجفمنا

تظبمثنثهعل
للمثلعرظددطة

لمحباورالكمىيندطمان
بمالنجأفاتغفرتتيت
مةلتأتيرأروبشت

رتامميالشأحدهادع
وفلمجممةالغقاعليهاؤ

دقيرونىعيلدكريخهلجام
زياتلاللبافععر
الغمققكيلبحلى
سروفهوخومقوهو
هوواحداهفاوجيما

بتلدفتتهنعاالىيهقدلا
دلربصليميظلطاقهقههف
رواصابهالىنرفومالهنع

ألقهتعالىاديهئلىقالم
بههؤدللعالتبد

لىكلأمحنيمونئمكاهيائغفئلرطهللالئعبيالملعئتقعاقنقيم
سث

الالرسدبعفملشماشثهالعامكشبلصةككلممكنكامقشئهثمال
منالمناتحلدنالصكذبكليضلكبألبلناتبالنالملعيللمهئهق

أدصفةالحسرفئعلعالؤشثأئماالفملىمافاتحنندم1ألصالخنهكهدجمه
أ2قطاشمم0حرارفعألماللنضفئمالنا11لضلنالءيفييهرة
برلكراكاكربطبملهؤشهنجضلىأولثعابهصع11

دفدإقعللحرفصدوضصاكنومفضألننييأهالثاليمثفاتالالح
لىننميهعأااثعمالنطثهلنههعىلهءلعلىأ2بالبأر

قيفعالنصرطمنلفقاعانحرظالنافطثساجلأشانعبنلحاد
يمشإلورلؤاثأارعالنيأابامظلضضفعجههوالنتيروصرفأرثي
فمانةلهكقالبمفوظهنىافثهاألدملطابلبمتحراالمضلرح
ذصوكانعالىامللاىجلكنمهايطلمراوائاقطألأرهلى

صئلمانةاغالماننعرفهخيفيألهداواثعىالصيمدايماياأىلمهدا
مكلماحاابرماتأهيوقدجمعنههرطلثضلشطلمؤنشااوأرمفأكلمالبئ

االفعنأفيمعلىلهربمبكوأمنتيلئةالومؤنثفعالوزن
ناوامومئنادحالتاحاو4فاوحياناثموسفيانابضنايدخنالمستشبحبألناا

نذثنداللنرالىلمرناانئصرنجعوأهرنأناوئعناهـمعا
انلطثطمالبماخنانبطوالحبالتكبيرالماناكاللضترأعلىلمف

فيعوالصوصانألكمانمليهمالصماتيلواطواصلللسفماشااارليوكاا
الهثوكراجلاوقيلالكثرالنهممباناتظصرونلعالنلحيرالعابسا
نصأحدلتصراوالمنصادالثلبليدلراوالموثكآيمللاواثصانلهآيخافؤا

اثصرلبالندبمعلىالندماشهنانهثونعلشيرياغيدتن15لمرى النص

الاباالعمبنامفاللصاءممعينسبنعالىاليعوزمزلشدالكله
اسوندمانالعراابتخرأللغاسوتغهرتحإلفعملثيخالمااالالسااسلا

أثولوطيبامفعلمثهععفعوللستتروأوعلطهرهايلسويناغيهل
أأوجمعنىالماضىاذأجمعنىوفىاقبكونمينىالطظلوخاعلشقضمقلنع

لهثاهمتىذاجمورخالنهعهسغيوالهقذيراذاواجواجاللشتتعيهعمقشوليل
مؤنتهغسنوعالنضداكلعنافااماناثهكامنبشنمعرتفعاشالنهاله
اهمرفوملالعطعقعنفيردفى3لمغألمقوكايدتادمالجامقيلهت

لفتنااشروفاذأابئايمناوعالسممالمأهـشينرهالمالنرشاالشهعا

لعرفانعنطأشاهؤلغتنممستعمذوكالرضرفامذ2علىاقمقرجمة
بقلبألطنجللئالشحببىالصالسالهاأداسائبئكاثلتأنللعثمقوا
1روصجاوافولهاكاههياخوسبدنامهراإنجالواسمهبمبراايسيلنا



روفالمجعقمؤقئثطاقليمجهوكيهذايالذمشابدلأهوالى
مهبرحؤمتالنرانيقيعالفقيرلسهوكدنحنشنفالشالن
نثثيمهملهةصلعراالصاثثذانماعذلثافؤوجاغتمهةدئحيهالتل
هكحضآضخنؤفسطدحاباهرخامىأمدفألنةامىشوفلشيعرك

عاليحتمعحلحرقانههمجضعهثلتبموللىاهيبشصكصتءنجااللال
ابمنآنحوالدألصاهبعيرفاصفحعتجءجلجموالغلالعربفىكلأل
المأجتسكنحودولبملكلصبباثطاللصبئئهلقعرامهوا
اأقهلهتسريمالضومئيقزأبعهأوالزأممهجىثتقشوأمدأالنون

بيةأالاليلبعبفاتببااالاليطلمهـهانساغوتاصماماالوأبعدا
بشعردفتالكلكوبيةألرفهفعا3وعليلمولئسععبيثرسلىهؤهـصم

اإلنبيدهصبعتمجمعهدسئثعتعنكهثعيادشمئبدلةطكلهالفحويفم
كموعروافاالللمحمدلئعيشوأيمبلهثعمالدلصاثواللوءانمنت

ألرضواتصشنكرونككلارلحرهاالماالهلالماللكهثؤداصا
بضعافييهشيبيانطييهـعثهيئيحراىاكأىقعشىثعإفولهها
أكلمثاهونحؤاالشدنهاثهعرفثهيؤكمنالبنمحءجمحاالف

األنىلئؤعأروهوأدبيلنعألأنوكامانحصائايسطنألنعاصا
فدابرفططلقوصلفئبهاوثمعمماوتلفابالنابروءالماضىا
لغرنجوانطلغاينيرذلئاخلهـؤثفطوالرالمضدرحلمحائلفىانوحانعل

بعقمناتالنقصياغإلزبقولنفيرااالحئاللقضيهودكالضج
كلئمىلسوأمثبنىاععلنالشاانوعبالغعياللقصأكداصيلى

افاعللمأخوفاعيالرابمفعلىالنوحلتغيرااعاضياسمالهدقسارطث
لحلمجؤأباالمحصةزاالساهملواهفآنطلوثنحوالثالثىاومى
حزنىنابغولنالعاضياوألطاهزالحرسعاألينمرشباعراعؤضاقيأاش

آخلهاداهلدكسرافااأطهلفعيبضمببمغايلرقفئللنغيرمسعالمامن
اخمبمزنابفولديئواحوقبلالبيعههرففلنجزلهفىاالفواالعظماال

ألساالضرفىفاكلكضاربحنضارسففلمصرعصامنفأعمنائابو
ظنحزبواسمعضئألنىعصرلبموالالمعوغعامنبوفطمالث

اأناثراقىعمالفىايرنجعلحمفماليربالخصدثراكألالختصإلفعداللعااا
لىورلطاشلمزضتهثل3صتاويبقردلىمنشحكلدئلفاباواخرزجممىاا
جمنعوحوانمتلضيغقالأسممبعمبالجممىولعرسصملرجلىهـهرمحمصنا

لواهلهلنالرالكلوكثنافيعواألسبمىةلطعيالشااأرزاغخنصاص11
لعبا3دوفأقيلهبتحهـفيأحمفىاءالختصلصيالقفلعلامنقولمى

ضغبكهعوأعكدلجفعيلترففيأرلىإألنيكولنوخاءهودؤطىررا

التفبهاغندلبمىسك

الاعربمولسنمأميال
المدالسع4تصعلم

عبرسغهرجمبر
يفثعنيهىعببالجمث

قيهبسىرصميم
فرولبرقعببها
عفمأنمحترىل

وهوهيدئرءخوئجهض

العرفشثحالن
وألطمعهوسلع
انحعصااكوفيفيئضعر

آكللىلسهبلحياو

فالصالنصألصمبأت



الهـئانيمو

عملىيدألكدلالفعاللى
دظلقهاكلالئكلم
يألييهلدا

لنسيرسلاألكادا
وناثاثدأعأللى
كبهثاماللضيشتأاق

صرفعولملفندصراه

وفممضهـهىلطفأصنج
صااتألمجشلىليهـنمئهـ
ءالفصعصوفمأههيغ

عنيمرثنيثضقفضلنأا
لملنلكأوانصرا

ةاهعصرفلضنع
سطالهفيكألىواس

ظطمةدلمؤنثاوحمز

ارووهرىوقهلىلمائمثسة
لىلعشةقةدهالرأن

طأهنسمالهسمانرفأ
االلفبعيرلنارمعؤا
ظأالشنهيوجبما

صرأفموبخبرصأملهامعا
ثألنةاأعرودحمالشزاا

شااثيشالينيسعالدور
أظىكسقرسطاعرك

ساسلكماللةلعالدفيل
عةقىالظىااطوسغرر

اويسطكنماأوموىلل

لحمالوجررآجمسمبا
بسالدصاهوبعأيرحمص

شفولىكشهاوعرلبيماول

ااالمئهيهتطهفالمكاكعيللىثفيفطؤااللح3ألط

اثموأفماللاثمطيعاديمللوشاثئلئهركأل بمزامامعص

افيدفاألبقالنموانصينيالايموهوبمضابعحعدموبئفألمبم
بالفعلىرلىيكولنلنالمحانلههرأثهعبطمتيافرلبوالتغاكلىأثفعل
حجمبهواكلىاالشأندالفمعلىلحياثهزلهلكيف

نعبهلضوالنافىسهـتلعلىالصمافىلىسضبعطمالئقاشالهم
طاصبيهثعواشتص15التكلكلىدالةكلعقالهمرواكنب

عقعدقىباالبضتيشاأيفذالزمارليغيبمءكيرمأشإكونالئعهـفى
فهصلفعينظيراادسارعتظيراومالقاكاوزكثعرثصنثفاا

بغيهاعربملشألئفوهزالاثاحواوقىالألزماققيفلملجرنجظرافربالنة
جهفيأاغجمكاهذلردكعوفييربببموابغرأبعبقولهبمونجرباتفهاخعحأ

لبوضصثقىلههلةتأيمسضلالمجيرلطلميئالهيرالنوضربفه
اتقعملمسناالهحقيلعانجطاالهعلاالجمنعانناتاكأكلمنهناقفي
لمحيوالفولهلمعلوبهوضريهكلميعفاعلىصيغقالممابنمثدغونهردفرصلمر

11منالكاهمبتالويلوبهنكبداقتبميعمرالعزرىجميلفا4جالى
لفركوهيكبوحقعمالمنعليماربفغفىلعثاهلىليمواهازضاخبرفروفارصا

وافكألفيلهلملسؤاانفنيابورفهومجيلضلزبخاهلعرنجدامن
غجمالعىمبصراراآللرمالأقم4كاللهاكوفغاالهمؤوسكونبفغ
لضاغلهوااصفقفالملنعفيالبىرابئ5راصرفسكنمشتقضقول

لعمشاالحلصلالتاباوانكأقولهوصغاافليهللرسماراانمهـئضد
أهـالالثالثةدعلىمزااساوالكعوننامعترطلقاسوافؤنشمالناميهنهحاا

أوتحركالثضلييادنهمبزصرفمنحبفخوىاالمونىالواماأمياأجم
المنحعقتتيللتأنيشوابساجممقالاانكرمذهىاوالنقلمةاوأاوسط

وبزلبالختعرفي11خالوفئكاهلئمذالصرهاتخحالعمقالانكنتا
وزهبفهلهظأاثعالفالمؤنأدمنتلبعروالةلقصهرامنروسطاحركا

سزفولهلنعربمافىدهلرعصرحالمألمولمىاأىانهكرالىىع
دفيهاأنىامرفههغبوجبسدالقولهلحلبتابابلمعرفةاممهوالملبخرا

قولهضهمعررهفهىهاوفيثحإفيشعاليقوأالصرفمىعالمةعصلم
قويشواجعاللمئوىقولهاناراطبقاتهىلطبقتيناميلىولضىغر
بدكهمروحمصعهالحالهآالاىنبكوناولجيميفمصجورقولهلبرآصاجلم

اثدلهبزألهكأيكىمنعواللمىااغألمنقيأنوادنمفولهالميملحاموسكضا
الضالثدوحالكهندودلهاؤفىعكحاوسطهبكمحولعىالفالثاا



لمهااالئمبإلفمالبلفراينطراللصرثحأولىالومفحعالكؤك
فكلفؤألمحهئألمئبئنللغارضكحلىظنجهمعلكئحارخفاقلكلثماصجمثهـاننأ
اء

ثكلىحراجمكهولبببرااهألغاسككفاحدأوجمغثصب
هالينهـعشالبملطعهوخمااهمخسشغعلرزشعوإلئشكك

جعلبترهواناممضعمهجألبرمالثمواهلىقفمالشهاطولهـعالبيتعرضيلىولم
ائضبواعتوالتتئتألكمصنهئعأشنىثخمعاافواحهنجللهلالبل

فايلولجباكشمزروبشرشيتلفعنإلمعنمالحموياتماماىقاتوافهبمادفى
حمصيالمجغاجموثدأالربففيضطجومئزرهامضلفمتعلفيطزكامجزيخالعلبطالعيابأ

لىغلمفوبثسغالطبنعلقاعيوفماهصكرككالممازمهـانسقدمحظعلالعه
رءأكالفلكرالهالرليثعهعناتعرهلخيااهـصزفارمداتثلصفى

هاتسوكدعرنىدعودانعأمذاماطهرقىالمهصعجرفطلعمنىجمنعاالفاوزضيتغم
حراللودتحالباسللعقاعهـباليلعد

فاعالرأتمحطولالئعانكهاكعغرالاسلتاعألصعاقولهاغكرناإلصدمبتعلفبرئزفةالما
بتهررانعثموكنالئضطفاتلىإقهدولمحعمزوصريهأعثصرهـابهكثووثاثفثجمألعو

يويهثىذعنيذالجزالثاكفتقردرإيزكرشعالذقعالمعتالعشزدمهكبحلىل
ثعالئالثثمالتعهلمعئصرألخصةاثمالالمؤنشفتعيلؤفئنمموالعئصرصشوولمجزالخلعحثو
جميملعاللعلوالعشرعاوئرالنالفآمبتدئوالثعرتجطكليشاقهددالعنمهيانفدد
وغيبزيالطىرهةلقاوقولهيوقعارزالمؤنثدلىذكرتعخبمئحيثعكعالعثرمرباحال
ضؤافمقهمافعقياالمالمألباإلاقهلهلاذثيدصوقثنبتمالدهواحافيقهاأالبهبلمآكط

رضهزءفؤداعوضزاآمكيرثادوناماتصعلهرشالععزضثالثهميعبيزمامعنثئ
هضوكاياستعناتثصرمييتوئةاالعثربلىهـالبفسعغئوهوضردمحوفى

اظبرقينتغعؤبرعاولانجهللىلفقهمرهاكمواشأههفعثانمصالعربايقطالعرالوحكباثلف
والمائالعثهراكادماشلعثالهااثستئناعثرشايوعليثيهيبئيقه
المجرددستفهالميةواأللىلماسهذايفيثةأالىركرقيلوصحمكهاقهلهآاإللح

زةضثراحدصسناعزفىاقييزرقددافرأافلمثهالقيونقيلعى3معلىارمجحا
واإلفرأدولسىعاجمحفبيمنللقصكااراصاسباثةالغطمزمابناعلى
يمبئلعشمنبشاورداكاجمصمنجمثالتنماصهعمهأوامالفيلسفص

جتملمحعوصاإكئجموتكلكعزأنتملغشؤتمأكسفىدصبراوكمافوله
محعارفيردمحمرضجئكهفهشيزألعثصرتفىيئافيلمييزئاشا
وقهلهالنافملىحالاألضيئشىواحسولرنعضطصن
اغالايوكدمفؤامحعوتووألمائقأعتىكعقوقرلهأكلنصردقالصشرهكال

امولمعنىالجهعفواطخمااكالحمثمنضللروفىةالستفهاوافثفوله
تجييزعؤئصوكلكجيهفآهـفىميدكقئكألىاالسنفهامبتالمجر



سبركواثضجمىامحبمابط

مءيالالشيااثعديها
داهأصفيمهليهافي

رلضفاكهافىص

والثثفيعكفابخدالن
امااليتعيرافبالنس

طاثالئهلنيهسلألفا

هااألولالصملاقم
ويوشهالسؤسمحكل
عصداغاالمولهثمم
اصداالزياساا

فدالمركىكيلرراألئنان
لمونثافهداثنالشدلعصال
أقالثتماتتراالح

واحدالهبموللىتث
تسهىحهافيخلفم
الصيقائناناحلتخثا

ناكالحيضثنثهاامتنانجاك
منصاالناناشعكلحمذإلما

اصمصمجةعفسلىا
بحاضوبئمللنلا

المحطنرلىصتلمدابعةورنا

المونثفيدعاضؤالمد
سعفوونتعالىاقهقلى

طبهمأتحعسيوحممراطي
ثألثةألىهؤالهنالة

اللهغضاندالخلعممة

نزلممسةاد51ثلاصراعليها

مابونثمعالثبافىمايفمم

حعجهعيارليمعالسهجمىرالبنغيلبألبجد363ض

األصدمفىالمطففىقوالمنهاثععرثعحييزنحلمثمثلصهستفا
نآهيواحزبئفىلفثييزهفرلحكفأتكاثالمجوورااالستفياهههوبخمصراى

الخبهأكليثعثكيداماسكشمكايببيلقنصانيتربروؤمصأببا
تفهالميفثىامطئلتيرالخرشمدانىاطأعغبنكايتةالمشفياوا
وجلىالرافالشدذأالوالجمزانوانمددافولعدبالباالئبزغذدعد

لجئهعنيهالجآلنينهداثفولتلملحئيئرافيداحألشفوثالصلر1ا
نعغ15ثتهآنوالاألمعيممنغنئايثهمدففمسئحنعاحفالمحندغاالمهمثنع

بجواذابهعاوصكيالتايأفيففهمهـأشمبخلكاالصألموالتص
لىأقثينلصددبفاافولهانجوازفيفانطنعرهنادديهنالمحاالمؤأظضإخد

أوينايأالقاشنننبماسلضصنجعاصطعهانادفاغا
األءهالجلؤالطياثالاواإبغلىماثقلكأألثنينلسوااعلىلبعيدتىا
منرالنهدليسأاكنيلومنطفبررهواثئاابعةوفصفساالهأو

اهوتالعلبافابنانأخنانابهلعباوااللىامعممنتحمنلىصأشسفله
هاوضعبقيلهدلعدلحاجاابنابعقوعزفأديقونصعهلجلقثهاواائثانلسعليا

حدعددهوالمنايسلعولاواأنالفطالعاحدعدفافيواالشياارا3الفي
اعنىقيأليئلجالقرلهالثاللعههاغقو4اغأاإلثناننصاالواحالمم
امصؤالممدلسنيناالناغبالبلقو4تيرصونثلضاعقبوبئا

مهـألغوالمعىاالاىلعافأاهدهئادلمراداقولهاننبناعد
يصذبهلئاااللعطألبابلعدداىلباالتهاففهلدالمراداسكلقولهطالصاال

فثموغبيزاكيومنفئاأللمالأبأسحاممطاوتحنمطنىالهفهاالشا
ثصنجأهيوردحمهافىلكلألموااهوضسعنفايهافىألمأصاتولموا

منأكيراعهافدالحذهافىاحفولىالتهيزهآعياأييدداسعير
والثلنىتولهلنلثأنعللهكيرواتذانعصيوآضافقحمالجمولظرقيه

ولالموفعااصفاطاعأالولفامافامايهقلظرقيقماسبقافىيقالأكهاح
لرالمذكربرفىنشعلىلغلثااأقولهالعمماعثالئةماكافيمعلىبافىيقالفانه

النهيلهحالبراقعاوقيهالبعىلفاضمالموامنالقموهذاهمباللأمهالمئرث
نلنسواانبراتع21اكقلبسايخيعضامالالبذاهاالنسامكائمولثىنها
عازااصكللمونشمهقاحةرأتاذالمهلنوحااالئلهاكشاوأصزر



عممدهارأدلثمالمطلتالحبهلألدلثشيقصهالاثالثقواقألللفرد

ءالقإلئامضئألتدثعحمالرفغاوربهدصهرعدشللناأللرو
وسالالكهلتلألزالتايكوهاللفىأنأهـفاهعوفهكالنجطإلتعن

الحالأنجنىعثمراصهادولحقمخسأياحال سصسحسمعرثيعالدكرصثيالمحوس

ماقعنمثخلئهالصالسعةاثاكارممعمورفىأثؤاأتبصشممكبهديثنمخالتاخماكلزوجمون
لمكالةالغسمعازظيامذإذاقأكافحناكلنكؤاأفدذهيكرللزاثبمشريونهثعلرمعكل

صهوللعثمؤيلىمافييتائمعمتةجهعافائالحنمىاجمالحثعىجمالىجمبنجإليمتغإأالحهبمىاقوطعصبيرئفهدجم
مىنافهقغثالشاماممالمامعالنرعيلنألاالععيئوالجفسكالعد

ولوتثالموثزرصمحوجمنىأوأماعثذتفظلجلنانعرجماتولهأوتلكربربعنعياعلى6 اكلنهايالؤكسرهليملئبحوزمتعالهئأنيثلزمشرماثركحفالنائعالمما
صمةمعكاتو4أسمؤكبئوبخايضابغقكمءلفهمالمجازوالعقأهللنكينا

ا

2إثذاعحكرنذاشعئمريزنحلثافمعانيطاوايغسميتيييربخمونجانعهةائهـمعلكلئوخاأ

ادصرقبتعاكوالاحةإائتاثالمحااقعارفمثكيعيحالرخاألىكرقحااأصاقزلجمافاعهلط
راثتاعثخاتفبرتشهابخيرالتركعشناطقعلالتامرالمزففقيلهمتهلرنجفيشالمز

مثةصيارقعولكنلكاايكبهصكيرفانكاقعةسكهافالتسأالزكيبفعثسؤتطابمافىكاثقدول
ضرحدحثرتاعيلتودعضدلىعشرنعثالهاأورسشلحانعالسوامافوفيىكدتممعة

عوطتلفداطرحالهاشبئاءيثالتأالمضافياليهثمشيعالمفافمىأواالهاعموحسامحك

الخمهالكلىزفااايهألالحماللظوهوحهالنمييرنجبتمهوالتميزإاالصالكافطراظا
قاحدهلعأالمجتاجخةوعسدرنجالمنئجندلأعولاعاماقعيثنتاقعدخهقاغلىاطي

رهوالمإحاللتميرنصالابيينابهقالاىالخعيقبضعمظرعجوزفيهفلدلالاكحييسنأ
ولعالننواالظانتلبفطرلبماوالمنعلقالنئاركلعملهـاليعضانالدلكرعيأبطزبدا

يططيناننأدالرجلارفووتجوللنهوهوالظلرصضملاندبطهلصالنمالطلالمدحمحتمل
حظقثنعانقهايهنهاواهـضيامحرلتجنفقيناألشجالةعهزاكلرنحولبخم

مليهتابمنمر2رمرالثافيباالالحجمولكاالتدخلكعفظرنهاماتبحنىألتستعهفا
نحعوكاالمحتهييزمجرعيطيىلعالضحاالتمدنيلرمنوضبصبي2لكرتإكلصنحتأالئر

منرقالطواوهوالعالامعرهعالتميزدخيبرومطغيارفضتاحنفيعبكأالياكاندجموبئمخ
ثألثةنمطيبنهماتعولكيطانجامنجيةعيياالثييهنؤءلدالعبضرىتعنجمتين

ركذاسوةووعخىرمالجعنالمافلالسالكرإلتهءضبئكلقهئتمحنظلتايالغللطابئ
طنيمامااليهخهعاتصاؤقعإبهساتفانحنهعهرالعثالتاللنسلالحالبغ
يطابضلةأنجبظفاالومنخؤعالعداليطلبقهايلونلن

عدبالمهوطقلئركمشكبمممسبعنامجبعفاهـانلواتنحرتال



عجمععبافياقعبركالففففطثىوالنعكمدمكلالمجحمطناللىمه
أفاالداشانرثتأللطالماتهماتلئفزسعلتفوثاللئكعائرأخيفؤورهما

افىأدبيعسائإليملجبمالتئونومثمراثمالعثممحضجعي
ألتامببهقرااالتتحوحمسوأقنرصسمتمكصحيرأيهمللنهااصدا
هوهولافهجمعقاضيغايعيمثاجعتفير3فأخصالنرمؤؤماا

احقورحلىهقعهانهبههحمصراثكوسببعيملكثاعيبيرمئممئراهمقمآمملثاأتل21بهعءلفو4لكيىاتيسنئذهنذ
دمرلغعهفافثثاثلهمعزا

هرأثكفاقاالاباقياسااسعائلخالجحسعامعلىداتمانعانالتاالنضاثهنلىلؤلدهالعول
مااكولعلىععمااشالالالأصرآثكئأقييماأوأئعثإاائأخفظجمليالامعافعائلعلمباشصالتلنمألتيبهبربزد

3ةظت3فهلئا4اضروراالمئن

صئئلعىلييىثبإتعانزلجكلإير3اجمارلتكنسريوصعلىبهدعاأللههـلىببمىئاارغييرضؤمايصفاح
4الالنجتدراههفاشمالررتالشبيارذاربعةالفلفنالبةيهملاقاهاولاتكثهراالمعدوهوفميب
لجمرجيرالثانبفاشبهوشمثاواماراجعظةبستعميددرهملمالرحلومارندالةوالنسعة

اإلمزتجغيؤفانثالنةخالمعددمترلحشلةفماطاواسامنهاذاماحمدصراعنهملوالملىابت
السيورانمفرليئسعيهماقياهااشعفانتعسؤشافؤنحوثالاقراملىعشراثى3بهربعننامنهم

11جمههخموشفعهانافمساعلوبهذاقمثقهاألصتعمالنعيمكشإلالثألثيخادناموبرنفيبا
أيمنحراهلالخثهاعذاعاهواالصللعلفهفااابةارعلىنكبصحاوفببعناليلنولكمن
قالثقعنجمنتقولمىجمهاوابحنىالعيماقعيزاذاصانرقهجهؤليلغانجمهافىميغلشاله

اهطااتبتمؤتسعنعنالقوممنكهاومسشالمراعننجتهالالثمزنىكسعوقتععاخمطا
ثةظففبهليهاعدافةبافامهواثااالليربعقماذأرتعااقهفالثثقالعهاهمنعاتهـاماترلهقي

األختمارعلىماممعهـالثاقالموضعوموهطاهراالجوانرعلىااصاأقوأسباطافلبسأثنئمد
جالخوبقرممالتطثايسمتعميللقليلفقطفانمعامملىواثااللتفصيلباطلكبيزالم

يمممحنىقياأعوهوشوتججؤجمالنكتصلاليستعحازفانك
فولممفابهايهالهامتفعلىمالعثمشاودمكييزماىاساذك
لعثاعراثعولرررآافىالانالشمثبنجمىالفى

رجؤاالهاتمرجلمشمناربهوذللوذثالشضا
كايفيدوكساثألثحامةصفهومااقلبهنأذأجعتالمت11لونمشاوو
شتفعاتاونهلضمالعثعزترمااانلماتغالمليهاةلحانقالفثزقلىنشبا

علالابدانجالهمألبيمقالهاسبالطانجيراسفىقولهمكهصرأةقصهحالى
ارثضعنصريتفامشربقبلثنضاعرمأغييزاسبأهاوكيرجماملىحمن

فىكيعالؤممامذاسحامصسعطادخالنهالمةمهالعدحلعأ



ركبشؤداتهينرالعأتعمغهيزيشكملىثمتوالتوببأنهاجعفيحف
للوبهفكننىلفرقةأسباطفتنبكنأعزبدوشبفرلصطاجم

النهااليسباملى4أنشالعدلوهوولغسبلطوثثانعناتغعفاهشالوآفع
ظرنعكايعبالجامذدالحعيرلهالعثالمفأثعراتجمعئفرك

أضهيمشيابالجعوظاهراآليفبهمهنجمابقبرلزاال5لنرااغبخال
وحمالكللباهألطنيتانىالمنلبدبموهوهمنصكعثصرةأأننضعقبيبو
زالمحتهتلجارابهعاانوبهتعراهكليهالترسالجمسنتخوعخرالم
مطارجلورعارجوألثترحلعالهنؤقتتولماغعردفانمعأئتواالحيصل1اغ

فزتجقهااتهحههاننؤالثالشرجللقثرجلىرالفاهـجالرثألغيعهث
العثمزفأخزخعنماقكلمهافرأدالوااالضاقةوعثيمحشئرعث

وضياجمؤآموهوجميزصئرمافيمنكاألنواددايلينالعثصردمقاغفى

لكسلثىمحؤتوالتراءلىالماثآلانحافحوضضوقمعمميقعالهاقعومل
بهطديعلغعالعفؤمتصوبوقننكيزالماثبنالياضلقمعالهاأممانألث

عتثهثممرهوادهص

الميكا

مثشطفىنجلب
6خضطمكاغألفياقي
يهعاصتا5اضققامشهـ

الفيالعبذضؤ
قرلىهـااللضمهللنو

منهمكثعألشجلكالف
بالعكقكلرجل

غييزمكييزبماثتتمب
جمفصصاالسنفيامبه

أكلكئدلدلكيثهعوفا

ماككئفنولاالمفؤا
خمالصالعوزمعنثك
لمحقدللكوفعينفاال

غيىوضغابالعثلى
ركلءاتأفيقيزعغ
كلدمحمواللجهدلكدا

ثهلمكملبسنعلمفدا

فالهلكالسنعلرلمحذا

لنظاوراالاآفمعفا

تىلمحكيزمبهـمىناتتقرا
نكملىولمكفدائرأدبه
اءاحضضا

بكوشععا
لشعزوأجواءكنليتددا

كحعمفؤأعى

ومافوتلفآلمايتوا
لمحنهباماجمناجنالمموا

وضرلهضؤمضو
أالصنغهدهو

ررهلممعوألمحرهه
بجمبرفبهاشزيه

رممنجنلجرورااألص
الضاقةال



ةاداىاهيةأنااليردممعمعبروفيهولماإةفقدرقاا
دتفلذاسانانلرئمكملحماألاامالاقثعمئضدفلدجمراالهأيثعأادخالمأللرجاجميأ

درمطهاإلحد

ثلىعتعمولواعلدتئارعهالدفأىعغمهـثحمالكالهشاطدتمتاظيعكنيللقدمهفى ثشمعا

ااعلمقيوهأسيزكأكلفهباطأكطحنفيضافيالعباثئألخاكاثنهقيعصممعةالرمثمحأ
فيدمنعلىعاللدلصالواررميفالواممكلىهناباتنهمآضاموطفيوماعبنالن
وصيمهـسمجملى3كلابعدهبلبفىته3ذقتالنئ
اوننصصاسدلشمشدللىالنمماخليككلحمفىأالبتهأكفالليمغشوكأملضحربئئبيزفلثاأ

طفلىمممكأماثدتاخصنهاليماححملىمحأل3فئاألمايولمجضالئراحأمنالموفيشهنادفا لىضهااألفعالعقمحميصوذبيهاندكوثاكنناصصطسبونسلمعلىصعماو4اكلهتوا
ادألسبعومالاهابعلهـذنحونألهععهااثبعرصأعألاقائمعأومأؤتهاعبتدقداب

اراننممشسنشرحعلىبررمةيفاالسعأدكالبراتايالمقتمهاكادمضرعهنه
األنصارأضالعاآاالمامجيرىشالهقلمنىاعألمةالعربةوقطبزصالهالحددتعالىافمههـقه

ماصاخمتدليتقالمنوالبديللنالقعزيخةلمملاولصوالبالكةصعلالنقوالجمأيهسأل
وأنكناذجمابالمجببهببعاندأبمنشالكبحواشكيهامناألمابهاصيحهعاخيط
قأقالعقوذالدرالهتؤاقىآدبابرتماسلىوئفلالفولافاضلىبغضلهالموصدالىمحمرلىه

المتسابشمتحعيلياويئسابالمتنافعرنائناكاثافعيرتبأقجهحاليثهئلغفرمرقوقلوأن
ببالهـاحعسامخعهلوافقالىنىمنملىجميرطعهدفهبأنهـمرفيروخدشداز41يخام

بالمالبنىارائقفصعهاالعيهفهاكلطبهااالصسالاشعبليهلقاحه
داآلالتةالكمذاشاألدالتاحيانباةصاوالملمه7ء
ببابالوأخةعرصاتىلزهاىالتههالبهبهيثنمدعلىسالهالل
دهصمئاورتاآدبوبراقاموناالشعيههينحاوصسهآلهماوع

وثألثماثهألنطيعيالد7شأالعأفيدتمربوالمحه
رتمهمالكويخةوثألثقعن

هجملى7وصلمعليعقصرالت
وناهوحينابهو
61ثاد

أ

مبلألم




